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เริ่มตนที่นี่ !
หลายทาน ที่เผยแพรผลงานตางๆของตนเอง ออกสูสาธารณะชน ดวยวัตถุประสงคที่หลาก
หลาย ในหลายรูปแบบและกรณี สําหรับขาพเจาแลว การเขียนหนังสือมีความหวังเล็กๆอยูอยางหนึ่งก็
คือ เพื่อที่จะใหโลกอยูไดดวยความสงบรมเย็นของผูอยูอาศัย และ มีชีวิตอยูในสภาพแวดลอมที่ดีของ
ความเปนธรรมชาติ
เชื่อวา สักวัน ความหวังนี้จะเปนจริง ถาทุกคนรูจักตัวเอง และสรรพสิ่งรอบขางอยาง
แทจริง ! และสิ่งที่ทําเหลานี้ ไมใชผลงานที่หวังผลประโยชนตอบแทนใดใด เพราะไมใชวิถีทางที่
ขาพเจาแสวงหาอยูแลว
เพียงแตมองวา วิบากกรรมของคนเรา ที่ผานกันมาเนิ่นนานหลายชั่วอายุคน จนเปน
ประวัติศาสตร เพื่อเปนบทเรียนสอนใจกันมานานนั้น กําลังจะถูกมองขาม เพราะคนสวนมากใน
ปจจุบัน กําลังรีบรุดกันไปขางหนา จนลืมที่จะหันกลับไปมองขางหลัง หลายคนลืมที่จะจดจํา และไม
เขาใจจริง ก็เลยไมคอยมีใครทําในสิ่งที่ถูกที่ควรอยางจริงจัง และโดยเฉพาะเรื่องของโลกย ก็เปนเรื่อง
ยากที่ไมเคยมีขอยุติอยูแลวอีกดวย ทุกอยางจึงหาจุดจบกันไมคอยเจอ และเปนปญหาของคนเราที่ไมมี
ทีส่ ิ้นสุดลงได
มนุษยผูหลง-งมงายทั้งหลาย...ซึ่งก็คงรวมทั้งขาพเจาดวย จึงจําเปนตองรับผลแห ง
วิบากกรรมของตนเองไปอีกยาวนาน... แตคงมีสักวัน ถาสามารถหาชองทางที่จะหลุดพนไปได เรา
ทานทั้งหลาย คงจะปลดบวงกรรมที่พันธนาการตัวเองเอาไว - ไดอยางแนนอน !
นี่คือความหวัง !
และสําหรับความหวังเหลานี้ ถาสมองขาพเจาวางจากงานใดใด ก็ชอบที่จะกลับมาอาน
ความคิดของตัวเองที่เขียนไว เพื่อความสุข ความอภิรมยของตัวเอง เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคสิ่ง
ดีงามตอไปในภายภาคหนาได โดยไมมคี วามตองการอื่นใดนอกเหนือจากที่กลาวนี้เลย
ใครคือผูลิขิตชีวิตของคนเรา?...เปนคําถามที่หลายคนก็คงเคยถามตนเองมาบางแลว
แตเทาที่ดูมายาวนาน มั่นใจไดวา วิถีของชีวิต เกิดจากความคิด และจินตนาการของเราเองเปนสวน
ใหญ ที่เปนสวนสงเสริมผลักดันใหเราทํากรรม ทั้งกรรมเกา กรรมใหม และกรรมในปจจุบัน เปนผู
ลิขิตชีวิตของเราเอง
ทั้ง ๆที่ รู แต เ มื่ อผลแห ง กรรมมาถึ ง คนเราก็ เ หมื อ นนั ก โทษที่ ถู ก ควบคุ ม ไว แ ล ว ไม
สามารถที่จะหลีกเวน กฎแหงกรรมไปได ก็คงตองปลอยไปตามกรรมบาง ฝนกรรมบาง ถาหนีไมพน ก็
รับกรรมกันไป แตขออยางเดียววา เราตองพยายามสรางกรรมดีในปจจุบันเอาไวใหมาก ผลจากกรรม
ดีในปจจุบัน จะชวยผอนผันกรรมเกาจากหนักใหเปนเบาไดบาง แลวทํากรรมดีใหมาก เพื่ออนาคตกาล

เทานั้นก็เปนพอ
สภาพของโลกย ความหยาบโลนของโลกย ความแข็งกระดางทั้งหลายที่ขาพเจาเคย
สัมผัสมาแลว รูแลววา ไมมีอะไรที่ดีงาม แตก็มีสิ่ง(กรรม)พาไปจนได และสิ่งเหลานั้น มันหางไกล
ธรรมะ จนรูสึกออนอก ออนใจ สําหรับผูท่ีจะสั่งสอน หรือแกไขใหดีขึ้นได แมแตสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจา พระองคทานตองมาพิจารณาแยกแยะ ความเปนมนุษยที่จะสอนได และเลือกที่จะสั่งสอน
ดวย ในขณะที่ทานทั้งหลายลวนแตกําเนิดมาจากกรรม ผูมีบุญญาบารมีบางเทานั้น ที่จะมีโอกาสสัมผัส
สัจธรรม ของพระพุทธองคอยางแทจริง !
ก็นับวาเปนบุญเหลือลน ที่ขาพเจาเกิดมาไดพบพระพุทธศาสนา ทําใหขาพเจาสามารถทําใจให
ผองใสได ทามกลางสังขารที่ออนแอ และเจ็บปวยตลอดเวลา (ตั้งแตเกิดก็วาได)
ทานผูประเสริฐเลิศดวยปญญา กลาวไววา
จิตและใจพาเกิดพาตาย ตองถอดถอนใหไดจากสิ่งมัวหมองทั้งปวง ไมจําเปนตองอวดเกง เมื่อ
อยูส ุขสบาย .....เพียงแตทานไดเห็น อริยะสัจธรรม จริงแลว ทานทั้งหลายจะเกงเอง
เข็มชาติ โคตวงจันทร
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ลาว เมื่อป 2514 - 2523
ความคิดและจินตนาการของมนุษยหาเขตสุดมิได ฉันใด ตันหา ความทะยาน
อยากของมนุษย ก็หาเขตสุดมิได ฉันนัน้
ทั้งหมดทีก่ ลาวแลว คือชีวิตจริงๆของคนเรา !
เพราะสิ่งที่กลาวแลวคือสวนหนึ่งของชีวิต เปนคุณสมบัติที่มีติดตัวมาตั้งแตเกิดของทุกคน ดวยเหตุนี้ ไมวา
ใคร ก็ยอมจะหาความแปลกใหมใหกับตนเองอยูเสมอ ถามีโอกาสทุกคนก็จะหยิบฉวยเอาทันที และมีนอยคนมาก
ที่จะหยิบยื่นตอไปใหคนอื่น เพราะความเห็นแกตัว ความหวาดกลัวอนาคตที่พากันมองไมเห็น ไมรูวาพรุงนี้จะเปน
เชนไร ทุกคนก็เลยตองเก็บสิ่งที่ไดมา เอาไว เพื่อใชสอยและอยูกนิ ในวันตอไป นัน่ เอง
บางคนทํางาน หามาเทาไรก็ไมเคยพอใช เพราะมันไดมาไมพอที่จะอยูกิน ไมพอสําหรับปจจัย 4 ที่จําเปน
ตอชีวิต ไดแก เสื้อผาเครื่องนุงหม อาหารการกิน ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคภัยไขเจ็บ คิดดูวามันจะทุกขยากและ
ลําบากกันแคไหน ถาไมมีในสิ่งที่กลาวแลว แตก็ไมนาเชื่อเหมือนกัน บางคนไมตองมีอะไรมาก ไมตองดิ้นรน
ทะเยอทะยานแสวงหาในสิง่ ของเงินทอง วิถีชีวิตมันจะพาไปเอง และจะไดมาเอง ตามวัฏฏะของชีวิตที่ลิขิตไวแลว
ถึงอยางไรก็ตาม คนเราก็ไมมีความพอเพียงอยูดี เพราะรางกายและจิตใจตองการมากกวานี้ ยังอยากและ
หิวกระหายอยูอ ีกมากมาย สิ่งที่เราหา เราสราง เราทํา มนุษยเรา ทําเพือ่ ความสุขในชีวติ หนึง่ ที่ไดเกิดมาของทุกคน!
วันหนึ่งในชวงปลายป 2514 ที่ฉันเขามาทํางานใน กฟผ. ไดปกวาๆ มีโอกาสขามโขงไปซอมวิทยุใหการ
ไฟฟาลาว ที่เมืองปากเซ แขวงจําปาสัก เปนวิทยุที่ใชติดตองานระหวางสํานักงานในตัวเมือง กับเขื่อนเซระบํา โดย
เดินทางไปกับนายชา งใหญ คุณรังสฤษฏ เลาหกุล มีคุณพี่ขยัน ศุ ภ วุฒิ ขั บ รถโฟลคตู 2 ตอน ที่มี สวนท ายเป น
กระบะใสของได เปนรถใชงานประจํา ของหนวยบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาที่ขอนแกน เพือ่ นําไปใชงานที่โนนเลย
เราเดินทางผานออกทางชองเม็ก ที่อยูหางจาก เขื่อนสิรินธรไปประมาณ 15 กิโลเมตร มีเจาหนาที่ธุระการ
และการเงินของการไฟฟาลาวมาตอนรับที่ดาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง เขาไปในลาว เปนระยะทาง
30 กิโลเมตร ก็ถึงฝงโขง เอารถลงแพขนานยนต ขามฟากไปใชงานในเมืองปากเซ แขวงเซโดน ทางฝงซายแมน้ํา
โขงอีกที ตองระวังและตืน่ เตนกันนิดหนอย เพราะรถยนตตองวิ่งทางขวามือ ซึ่งตรงกันขามกับบานเราเมืองไทย
ชวงนั้นลาวกําลังพากันชวงชิงอํานาจรัฐ แบงแยกกันเปนกกเปนเหลา พวกผูดีมีอํานาจกําลังกอบโกยความ
มั่งมีศรีสุกกันเต็มที่ จนลืมหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอบานเมือง ซึ่งเปนระยะเวลาที่ลาว กําลังเริ่มจะเปลี่ยนแปลง
การปกครองของประเทศ
ฉันไปลาวภาคใตในครั้งนี้ ดวยเหตุผลที่สามารถพูดลาวเขาใจกันไดเปนสําคัญ และพอที่จะชวยซอมวิทยุ
ไดบางตามที่มีความรูจากการไดเรียนมา จึงเปนโอกาสดีมากที่ไดไปดู และรูเห็นประเทศลาวทางตอนใต วาเขามี
ชีวิตความเปนอยูอยางไรในตอนนั้น และทายที่สุดหลังจากนั้นไมนาน บานเมืองเขาก็ปรับเปลี่ยนการปกครองไป
จริงๆ เปนระบบสังคมนิยม ที่เราชาวไทยไมสามารถขามเขาประเทศลาวไดอีก เปนเวลายาวนานพอสมควร

ในวันเวลานั้น ที่ตลาดชองเม็ก ตรงเขตแดนไทย-ลาว ไดเห็นบอนการพนันของเจาเอี้ยง ทางฝงลาว ที่ใครๆ
บอกวาเปนหลานของเจาบุญอุม ณ จําปาสัก ณ ที่แหงนั้น โกลาหลวุนวายดวยผูคน ทั้งไทยลาว จีน เวียตนาม เขมร
ไมรูใครเปนใคร เห็นแตเงินบาทเงินกีบ ดอลลารถูกโกยลงถุง เปนกระสอบๆ การเงินและกิจการอื่นๆคงสะพัดกัน
นาดู แตชอบใจที่สุดก็คือสาวๆสวยๆ หุนสะโอดสะองแบบนางแบบทั้งหลาย ที่บริการอยูในบอนมากกวา ที่ทําให
บรรยากาศสดชื่นและผอนคลาย...ที่สุดเลย จริงๆ !
เมื่อไปถึงสํานักงานการไฟฟาที่ปากเซ เขาตอนรับเราอยางดีเลย รวมทั้งทํากิจกรรม 5 ส. ภายในบริเวณ
สํานักงานการไฟฟา เพือ่ ตอนรับเรา อยางเรียบรอยอีกดวย หลั ง จากทํ า งานเสร็ จ บางส ว น ตอนเย็ น มี ก ารเลี้ ย ง
รับรองในตัวเมืองปากเซ และเราไดพกั แรมที่โรงแรมแบบฝรั่งเศส เหมือนบานโบราณ ที่มีชาวเวียตนามเปนเจาของ
มีมุงกางคลุมเตียงดวย และเตียงก็วางอยูกลางหองอันกวางใหญ จนดูนากลัว แตที่ไมตองกลัว เพราะมีนองๆจาก
บารเหลาริมฝงโขงมานอนเปนเพื่อน ถามไปถามมา หลอนบอกวา คับคลายคับคลาวา เคย เห็น ฉันมากอน ที่ไหน
จําไมได พอบอกฉันวา สามเดือน อยูอุดรฯ อีกสามเดือนตอมาไปอยูโ คราช เวียนมาอุบลฯ แลวขามฟากมาฝงปากเซ
ครบปพอดีเลย !
ชวงนั้นสงครามเวียตนามยังรอนระอุ ทหารจีไอยังอยูกันเต็มเมืองไทย และบานฉันก็อยูที่อุดรธานีเสียดวย
ฉันเลยไมอยากคิดอะไรมาก ไดแตคิดวาโลกมันกลม มาตั้งไกล ยังไดเจอคนบานเดียวกันจนได ไมนา เชื่อเลยจริงๆ !
แตก็ยงั โชคดีอยูบาง ที่วนั ตอมาไดเจอสาวเจาจาก นครจําปาสัก พอจะกลับไปคุยไดบางวา มาถึงลาวจริงๆ !
จนกระทั่งปลายป 2522 คืออีก 9 ปตอมา ที่ลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองไปไดระยะหนึ่ง ลาวก็ถึงทางตัน
เพราะคนลาวทีม่ ีอันจะกิน มีวชิ าความรู สวนมากจะหนีจากบานเกิดเมืองนอน ไปอยูประเทศที่สาม ฝรั่งเศส อเมริกา
แคนาดา และออสเตรเลียเสียสวนใหญ เหลือคนอยูในประเทศไมถึง 5 ลานคน สาเหตุก็คือ พวกเขายอมรับไมได
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แตที่สําคัญมากกวาก็คือ วิศวกรและชางเทคนิคที่เกงๆของลาวก็หนีไปดวย สุดทาย
งานดานเทคนิคก็เลยหาคนทําไมได ในขณะเดียวกัน เมืองไทยก็พึ่งจะเริ่มตนในเรื่องนี้เชนเดียวกัน ยังไมมีความรู
แพรหลายเหมือนในปจจุบันนี้ ฉันก็เลยไดไปทํางานในลาวอีกครั้ง หลังจากที่เคยไปมาครั้งแรกในชีวิต และนาจะ
เปนชุดแรกของงานดานสือ่ สาร ที่ กฟผ. สงคนไปทํางานในลาว เมื่อป พ.ศ. 2514 ที่ EDL เขาขอมา

สําหรับการไปตรวจซอมใหอีกครั้งในชวงปลายป 2522 ที่ชาวลาวเขาบอกวา ไปแปงเคื่อง ใหกับการไฟ
ฟาลาว ไดเจอชาวญี่ปุนจากบริษัทโตชิบา คุยเสียงดังแบบผูรู ที่ดูแลการซอมบํารุงไฟฟาใหลาว คงจะติดนิสัยวาเกง
กวาคนอื่น เลยพูดกันไมรูเรื่องเลย เกี่ยวกับอุปกรณสื่อสารที่ใชการไมได ทั้งๆที่เครื่องก็ซื้อมาจากญี่ปุน แตมันเปน
ยี่หอ ฟูจิทสึ เทานั้นเอง !
ฉันเลยรูวา ญี่ปุน เกงอะไรก็เกงอยางเดียว แตคนไทย เกงไมเกง ทําไดสารพัด ...แตทําไมมันเจริญสูเขาไมได
ก็ไมทราบเหมือนกัน ทานผูอานก็ไปคิดเอาเองก็แลวกันนะ วามันเปนเพราะอะไร ?
อยาอิจฉากันเลย ชีวิตตอนหนุมๆมันเปนแบบนั้นจริงๆ ที่ฉันตองเรรอนไปทั่ว เพราะสมัยกอนเกาที่บาน
เมืองยังไมเจริญกันขนาดนี้ อะไรๆก็ไมเจริญหูเจริญตาเทาที่ควร ถนนหนทางในบานเรายังไมกวางขวางอยางทุกวัน
นี้ รถยนตก็มีไมมาก เพราะฉะนัน้ ในลาวที่ลาหลังกวา จึงแทบไมมีอะไรเลย เมืองปากเซเล็กๆ มองไปทางไหน ขยะ
เศษกระดาษ ถุงพลาสติกปลิววอน เต็มไปหมดเลย มีถนนหลักสองสามสาย ลาดยางมะตอยแบบพอไปที นอกนั้น
เปนถนนหินลูกรัง ยังเปนหลุมเปนบออยูเ ลย ไปมาจึงมีฝุนตลบ อบอวลตลอดทาง
ดวยความจําเปนดังกลาวแลว เมื่อถึงชวงตนป 2523 การไฟฟาลาวก็เลยขอเจาหนาที่ กฟผ. ผานมาทาง
รัฐบาลไทย เพือ่ ไปชวยซอมอุปกรณสื่อสาร ระหวางเวียงจันทน กับ เขื่อนน้ํางึม ที่ติดตอกันไมไดอีกครั้งหนึ่ง ฉันก็
เลยไดรวมเดินทางไปเวียงจันทนอีกครั้ง โดยมีคุณมนตรี ณ นครพนม และคุณคําผุย จีราระรื่นศักดิ์ เปนผูนําทาง พา
เราไป เพราะทานทั้งสองเปนที่รูจักดีของการไฟฟาลาวมากอน ตัง้ แตสมัยการไฟฟาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นีค่ ือสวนหนึ่งของแมน้ําโขง น้ําตกคอนพระเพ็ง แขวงจําปาสัก ไนแองการา ของเอเซียตะวันออกเฉียงใต

ในความเปนจริงแลว เขาจะใหฉันไปกับคุณ ณรงค ดิลกสัมพันธ เพียง 2 คนเทานั้น ที่จะไปซอมเครื่องสื่อ
สาร PLC ( Power Line Carrier ) แตเราไมยอมไป เพราะสงครามในลาวยังไมสงบจริงๆ เรากลัวคอมมิวนิสต และ
ไมมนั่ ใจในความปลอดภัยอีกดวย ก็เลยใหคนที่คุนเคยกับเขาไปดวย จะไดมีคนรูจักกันบาง
ครั้งแรกคิดวาจะไปซอมเพียงวันเดียวก็เสร็จ เพราะเครื่องยี่หอดังกลาวก็มีใชรวมกันกับบานเรา โดยอาศัย
สายสงไฟฟาแรงสูงสงสัญญาณ จากหนองคายไปเวียงจันทนอยูแลว คิดวาคงซอมไมยาก ไปกลับไดสบายๆ ก็เลย
ตัดสินใจไมเอากระเปาเสื้อผาไปดวย พากันไปชุดเดียวกับเครื่องมือซอม แตเมื่อเจอของจริงแลว จําเปนตองนอน
คางคืน เพราะ ระบบสื่อสารของการไฟฟาลาวแทบจะเสียทั้งระบบเลยก็วาได แตไมเปนปญหาสําหรับพวกเราใน
เรื่องเสื้อผา เพราะทุกคนเคยชินกับการทํางาน และใชชีวติ แบบนี้มากอนแลวใน กฟผ.
พอตรวจสอบเครื่องที่โพนตองเสร็จเมื่อไปถึง เครื่องยังใชไมได เพราะมีการสลับ Card ของอุปกรณใน
เครื่อง ทราบวามีเจาหนาที่จากไปรษณีย และหนวยงานโทรศัพทของลาวมาซอมกันเองมากอนแลว พอถอดเขา
ถอดออก ก็เลยจําชองของ Unit ตางๆไมได เครื่องก็เลยใชไมไดเลย จะเอากลับที่เดิมก็จํากันไมไดแลว เราก็เลยตอง
รีบเดินทางไปซอมเครื่องที่เขื่อนน้ํางึมโดยดวน เพราะทางศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟา ที่ขอนแกน ไมสามารถติด
ตอกับเขื่อนน้ํางึม เพื่อสั่งการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาไดโดยตรง ติดตอไดเพียงเวียงจันทน ผานระบบโทรศัพททาง
ไกลขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดทางเดียวจากหนองคาย ซึ่งตองเสียเวลาและยุงยากกันพอสมควร ถา
เกิดเสียขึ้นมาอีกทาง ก็คงจะแยไปตามๆกัน เพราะจะติดตอสถานีไฟฟาแรงสูงโพนตอง ที่เวียงจันทน ไมไดเลย !
จากความไมพรอมในอะหลั่ย เครื่องมือวัด และเวลาที่จํากัด เราก็เลยปรับเครื่องไวชั่วคราว ตามขอกําหนด
ของระบบ ที่เครื่องกําหนดมาให เปนแบบ Manaul Operation ที่เครื่องไมสามารถควบคุมสัญญาณไดอยางอัตโนมัติ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณในระบบ คือทําพอใหสามารถติดตอจากขอนแกนไปหนองคาย เวียงจันทน
และเขื่อนน้ํางึม ไดชวั่ คราวกันไปกอน แลวเราก็เดินทางกลับมาเวียงจันทน
ตอนเย็นวันนั้น อธิบดีการไฟฟาลาว มาเลี้ยงตอนรับ และเลี้ยงสงไปในตัว เพราะพรุงนี้คณะเราจะกลับกัน
แลว ทานไดมอบของที่ระลึกเปนเสื้อกุยเฮงผาฝายสีขาว กับไมสักแกะสลักคนละชิ้น และงานเลี้ยงสงก็เพรียบ
พรอมไปทุกอยาง แตอยางไรฉันดูแลวก็ไมไดครึ่งของการตอนรับที่ฉันเคยไปเมืองปากเซ มาแลว ในชวงที่ยังไมได
เปลี่ยนแปลงการปกครอง เพราะเวลานั้น มีครบเครื่องจริงๆ ไมวาจะเปนเหลา ยา นารี มีพรอมสรรพ พอมาถึงวันนี้
จะหาแบบนัน้ ไมไดอีกแลว และยังจําไดไมลืมวา ทอดกบภูเขา อุงขามันใหญพอๆกับตัวกบตามหนองบึงทั่วๆไป
หลังจากนั้นอีกไมนานมากนัก ฉันกับคุณ ณรงค ดิลกสัมพันธ ก็เดินทางไปซอมเครื่องสื่อสารใหการไฟ
ฟาลาวอีกครั้งหนึง่
การไปในครั้งนี้ เราไปดวยความพรอม และตั้งใจไปทํากันอยางจริงจัง เพราะไดรูเห็นมาแลววาอะไรเปน
อะไร อีกทั้งความหวาดหวั่น กังวลใจทั้งหลายก็หมดไปแลว ไมเหมือนตอนที่ไปครั้งแรก แตอยางไรก็ยังมีพี่มนตรี
ณ นครพนม เจาเกาตามไปใหกําลังใจ ไปเปนตัวประกันหรือประชาสัมพันธไปในตัว ! เพราะ สองคนอาจหัวหาย
สามคนเพื่อนตาย นาจะดีที่สุดเลย
ขามฟากที่หนองคาย ขึ้นทาเดื่อทางฝงลาว เขาไปยังเมืองเวียงจันทนระยะทางเกือบๆ 20 กิโลเมตรถาจําไม
ผิด ไปครั้งนีเ้ ราลุยงานกันแทบไมไดหยุดเลย ไมใชพูดเลนๆนะ เพราะแมแตในชวงเวลาที่นั่งรถยนตจากเวียงจันทน

ไปเขื่อนน้ํางึม ฉันตองสาธยาย เรื่องของคน ที่ไมเคยพอในอํานาจวาสนา ตลอดทั้งตันหา ความทะเยอทะยานอยาก
ทั้งหลาย ก็เลยไดถกเถียงกันกับเจาหนาที่ของลาวในเรื่องตางๆ จนหนาดําหนาแดงไปตามๆกัน ไมรูวาเปนเพราะ
เหตุใดที่ฉันไมกลัววาเขาจะโกรธเอาบาง แตมันมีหลายอยางที่เปนเรื่องจริงที่ทุกคนจะตองยอมรับ ในเรื่องของคน
จึงเปนที่ชอบอกชอบใจของพนักงานขับรถ และชาวลาวที่รวมทางบางคนยิง่ นัก !
เขาบอกวา...ขอยบเคยไดยินไดฟง การถกเถียงปญหาชีวิตและความเปนอยู รวมทั้งสังคมของคนเรา แบบ
นี้มากอนเลย ตั้งแตเกิด ! ฉันก็เลยไดใจ อีกทั้งมีพี่มนตรี คอยแหยเปนลูกคูอยูตลอดเวลา ก็เลยจะไปกันใหญ เพราะ
นิสยั ฉันที่ยอมใครไมคอยจะเปน ถาคิดวาสิ่งที่พดู ที่ทํานั้น ถูกตองอยางแนนอน !
เพราะฉันคิดแลววา อยางไรเขาก็เชิญไปซอมอุปกรณตางๆใหอยูแลว คงไมกลาฆาแกงกันงายๆ อีกอยางที่
เชื่อใจไดก็คือหัวหนากลุม ทานทาวบุญถึง ที่ชาวลาวออกสําเนียงเรียกเขาวา บุญเถิงๆ ในทํานองนี้ ก็คุนเคยกับฉัน
พอสมควร ที่มีโอกาสไดเจอกันที่เขื่อนอุบลรัตนมากอน
เรื่องของเรื่องก็คือ ในชวงที่ฉันเขามาทํางานใหมๆ ในตนป 2514 ที่ลาวยังไมไดเปลี่ยนแปลงการปกครอง
มีชาวการไฟฟาลาว มาอบรมและดูงานกันหลายคน ที่เขื่อนน้ําพุง จังหวัดสกลนคร โดยอยูกันเปนแรมเดือน เมื่อ
กลับไปแลว คนพวกนี้เองที่กอหวอด จุดไฟแหงการปฏิวัติในลาวขึ้นครั้งแรก ที่เมืองทาแขก และชวงนั้นฉันไป
ปรับปรุงระบบโทรศัพทของเขื่อนน้ําพุงอยูประมาณ 3 สัปดาห ก็เลยไดเจอและพูดคุยกันในเรื่องตางๆ ในชวงเย็น
ที่มาออกกําลังกายเลนกีฬาแขงขันกันบาง ที่สําคัญอยางยิ่งก็คือ พวกเราทุกคนไดรับการตอนรับอันอบอุนใจจาก
คุณสวัสดิ์ ธรรมมัครกุล ที่เปนหัวหนาโรงไฟฟาอยูในขณะนั้นเปนอยางดี ทั้งอาหารการกิน และทีพ่ ักอาศัย
และที่แนๆก็คือ ทาวบุญถึง เรียนจบจากเทคนิคกรุงเทพฯ ทุงมหาเมฆ บานเราเมืองไทยนี่เอง เปนรุนเดียว
กับคุณสุดจิต นุทธนู ที่ปฏิบัติงานอยูศูนยควบคุมระบบขอนแกนอีกดวย (คุณสุดจิตก็เลยเปนผูประสานงานกับการ
ไฟฟาลาวเปนเบื้องตน มาตลอด จนกระทั่งปลดเกษียณเมื่อป 2549)
ทั้งหมดนั่นเองคือเหตุผล ที่ฉันกลาพูดคุยไดอยางเต็มที่แทบทุกเรื่อง แตก็รูสึกเสียวๆอยูเหมือนกัน เพราะ
เรื่องของคน แมแตตัวเราเองยังไวใจตัวเองไมคอยไดเลย สําหรับคนอื่นๆไมตองพูดถึง วาเขาจะมีความจริงใจตอ
เรามากนอยเพียงใด
ไหนๆก็ไดพามาเที่ยวเวียงจันทนอยูแลว บรรยากาศในชวงเชนนี้ คงไมมีใครมาเที่ยวชมไดงายๆ อยาวาแต
คนไทยเลย ชาวลาวเองแทๆก็ไมมีปญญาไปไหนมาไหนได เพราะตามถนนที่จะออกนอกกําแพงเมืองเวียงจันทน
จะมีดานตรวจเปนระยะๆอยูมากมาย มีอยูอยางถี่ยิบ และแตละดานก็ไมสามารถที่จะผานไปไดแบบงายๆ โดย
เฉพาะที่ไปครั้งแรกๆนั้น มีเจาหนาที่จากกระทรวงมหาดไทยของลาวมากํากับโดยตรง และเปนผูที่มีอํานาจสูงมาก
พอ เทานั้น ที่จะขอเปดทางใหคณะเราผานไปได แตไปตอนหลังนี้รูสึกเปนกันเองขึ้นบางเล็กนอย ก็เลยมีโอกาสพูด
คุยปญหาบานเมืองกันพอหอมปากหอมคอ
สําหรับการขามแดนในชวงนัน้ ตองไปขอใบผานเขตแดนที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เกือบไดฉีดวัคซีน
ปองกันโรค แตเราบอกวาจะไปซอมเครื่อง เขาก็เลยตองปลอย เพราะกลัวจะแพยาปวยไข เดี๋ยวก็ทํางานไมไดเทา
นั้นเอง ฉันเลยบอกวา ถาจะฉีดจริงๆ ฉีดวันกลับมาก็แลวกัน เจาหนาที่เขาก็เลยไดหวั เราะ !

จากนั้นเราก็ไปลงเรือขามฟากที่ทาเสด็จ ราคา 20 บาท แตในขณะนี้ ป 2540 ราคาขึ้นเปน 60 บาทไปแลว
และกอนที่จะขามไป ฉันไดจา ยเงินซือ้ น้ําตาลทรายรวมกับคุณมนตรี ราคาถุงละ 5.50 บาท ตอ 1 กิโลกรัม จํานวน 6
ถุง เพื่อนําไปฝากพรรคพวกการไฟฟาลาวที่คุนเคย จะนําไปมากกวานี้ก็ไมได เพราะมันเปนสินคาที่เปนปจจัย
สงคราม และราคาในเวียงจันทนตกกิโลกรัมละ 25 บาท ในขณะที่ชาวลาวในระดับเดียวกันกับฉันมีเงินเดือนเพียง
60 บาทเทานั้น ก็ไมรูวา เขาจะมีสิทธิ์กินน้ําตาลทราย ไดอยางไรเหมือนกัน
แตไมตองหวงหรอก เพราะเขาใชระบบปนสวนกัน อดอยากปากแหงบางก็เรื่องธรรมดาๆ ถาอยากกินจริงๆ
ก็ตองเปนน้ําตาลกอน ที่ตองทํากินกันเองของชาวบานทั่วๆไป เขาไมยอมอดกันหรอก อีกอยางพอออกเวรยาม แม
แตชาวการไฟฟาลาวเอง ก็ไปหาปลา ทอดแห อยูกินกันไดสบายๆ อาจจะงายมากกวาชีวิตปจจุบันนี้มากๆอีกดวย
เพราะปูปลาในเวลานัน้ ยังมีมากมาย ไมวา ในเมืองไทยหรือลาวก็เชนกัน
บานเมืองลาวหลังสงครามที่ไมมีขอบเขต มีชีวิตที่ลําบากกันพอสมควร ที่หนองคาย มีปลาทู ยี้หอนายเกง
สงขามฟากไปเวียงจันทนเปนจํานวนมาก และลาวเองไมมีเวลาทํานา ตองซื้อขาวที่สีแลวประเภทเม็ดหักครึ่ง ทั้ง
ขาวเหนียวขาวจาวไปจากไทย โดยอาศัยเงินจากการชวยเหลือขององคการ UNESSCO (สหประชาชาติ) และสวน
หนึ่งบรรทุกรถยนตขึ้นไปทางเหนือ ครั้งละหลายสิบคันรถ ไปตามเสนทางสูเขื่อนน้ํางึมเพื่อตอไปยังเชียงขวาง
เชียงทอง โดยผานเมืองโพนโฮง เมืองสาวงามของลาวไป ตามที่ไดยนิ ไดฟงคนที่นั่งขางๆพูดใหฟง อยากดูสาวสวย
ตองมาเมืองนี้ จนฉันอยากจะไปสัมผัสดวยตนเอง วาจริงหรือไม? (เปนเชนนั้นจริงๆ เมื่อฉันมีเวลาไปเห็นมา ในป
2545 อีกครั้งหนึ่ง ที่มีการแขงขันกีฬาประเพณีของการไฟฟา ไทย-ลาว ที่ไดยลสาวๆในเรือสําราญของเขื่อนน้ํางึม)
กองทัพมดขนขาวขึ้นเหนือไปตามเสนทางฝงตะวันตกของแมน้ําหลีก ที่ไหลมาบรรจบกับน้ํางึมตอนทาย
เขื่อน เขาจะไปกันถึงไหนอยาไปสนใจมากเลย เพราะอยางไรเขาก็เอาไปใหคนอดอยากไดอยูกิน นี่แหละคือผล
แหงสงคราม ผลพวงจากการชวงชิงอํานาจ ดวยความโลภ โกรธ หลง ของคน ที่มีมาตลอดในภูมิภาคสวนนี้รวม 40
ป เทาๆกับอายุของฉันเลยทีเดียว
ที่สําคัญบานเมืองเขาในลักษณะทางภูมิศาสตรแลว เปนปาไมและขุนเขาเสียสวนใหญ ไมตางจากภาค
เหนือของประเทศไทย รวมทั้งอยูในรองมรสุมอีกดวย จึงทําการเกษตรไมไดมากมายเทาที่ควร ดูจากสภาพการ
ไหลของแมน้ําโขง แมน้ํานานาชาติ ที่ไหลวกไปเวียนมา จะมองเห็นสภาพของภูมิประเทศสวนนี้เปนภูเขาแทบทั้ง
หมด ตลอดภาคเหนือที่ติดจีน ตะวันตกติดไทยและพมา ตะวันออกที่ติดกับเวียตนาม ใตจรดเขมร มีแตภูเขาทั้งนั้น
มีสวนที่แมน้ําโขงไหลเลียบที่ราบสูงอีสานของไทยเทานั้นที่มองดูโลงๆบาง แตฝงลาวก็ยังเต็มไปดวยภูเขาเหมือน
เดิม ชาวลาวประมาณไมเกิน 5 ลานคนทั้งประเทศ จึงอยูกันเปนหยอมๆ วันหนึ่งขางหนา ฉันเชื่อวา ชาวลาวจะอยู
สบายมากกวาคนบานเราเมืองไทย ถาไดรับการพัฒนาอยางถูกวิธี โดยใหมีการศึกษาที่ดีเปนเบื้องตน ความเจริญ
ทางวัตถุจะตามเขาไปเอง เพราะลาวมีพลเมืองนอยกวาไทยเราอยางมากมายหลายเทา ขออยางเดียวประเทศที่มี
อํานาจทั้งหลาย อยาไปขูดรีดเอาจากเขาใหมากเกินไป เทานัน้ เปนพอ !
ถามีโอกาสทองเที่ยวไปในเมืองลาว จะไดเห็นบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยสดงดงามของปาไมและขุน
เขา หาไดไมยากในแถบถิ่นนี้ ไมจําเปนตองถอสังขารไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาไกลๆ ใหสิ้นเปองเงินทองเปลาๆ

แตในสภาพเชนที่กลาวแลว การทําไรทํานาในลาวจึงมีไมมาก แมดินจะดีมากนอยอยางไรก็ไมคอยไดผลตามที่
ตองการ ชาวบานเคยทําอยางไรก็ทําอยางนั้น ทํากันตามบุญตามกรรม การพัฒนาประเทศยังไมมี การไปมาไม
สะดวกทั่วถึงกันทั้งประเทศ เพราะถนนหนทางที่ดีๆ ยังไมมกี ว็ าได
ตอนที่ไปซอมเครื่องวิทยุที่เมืองปากเซ เมื่อปลายป 2514 ที่ลาวใต เมื่อมีปญหาบางอยาง จะติดตอกับสํานัก
งานใหญของการไฟฟาลาวที่เวียงจันทน ก็ยังไมไดเลย เพราะแทบจะไมมีการสื่อสารหลักของประเทศเลยก็วาได
สําหรับถนนหรือเรียกวาทางรถยนต นาจะถูกตองที่สุด มีถนนจากปากเซ ไปสุวันเขต ทาแขก ปากซัน ไปถึงเวียง
จันทน ลําบากที่สุดเลย กวาจะไปมาไดก็หลายวัน ถาจะสะดวกที่สุด ชาวลาวใตผูมีอันจะกิน ขอขับรถผานอีสาน
ของไทย ไปขามฟากที่หนองคาย สะดวกกวาหลายรอยเทา แตมาถึงป 2523 ชองเม็ก ปดดานไปแลว กลิ่นอาย
สงครามระหวาางตอเขต ไทย ลาว กัมพูชา ยังไมจางหายไป การไปมาจึงไมตองพูดถึงอีกเลย
มีทางเดียวที่สะดวกที่สุดก็คือใชการเดินทางโดย “เครื่องบิน” ซึ่งก็มีอัตราเสี่ยงที่สูงพอสมควรในเวลานั้น

การคมนาคมไมสะดวก จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ปดกั้นความเจริญนานาประการ ตลอดถึงความ
เปนญาติพี่นอง ใหหา งเหินกันไป เหมือนอยูคนละประเทศ
แตอยางไรก็ตาม ดวยสายเลือดและเผาพันธุ รวมทั้งภาษาที่เขาใจซึ่งกันและกัน ตลอดถึงขนบธรรมเนียมที่
ปฏิ บั ติ กัน มา ทําใหค นในโลกนี้รวมกัน เป นชาติ เป น ประเทศที่แ ตกต างกัน ออกไป เป น ธรรมดา แต โ ชคยั ง ดี
สําหรับชาวลาวที่ไมถูกแบงแยกประเทศเหมือนประเทศอื่นๆ ที่ตกเปนเยื่อของสงครามแยงชิงอํานาจของชาวโลก

ชาวปาเขา ลาวเทิง กําลังเลนดนตรีใหชม ในวันที่ไปทัศนศึกษาลาวใต เมื่อป 2548
ชาวปา ชาวเขา ที่ลาวเรียกกันเองวา “ลาวเทิง” (เทิง=เบื้องสูง ที่สูง หรือ ลาวชาวเขา นั่นเอง) แสดงดนตรี ที่
ทําแบบงายๆในลักษณะคลายขลุยของคนไทย ใหฟงในวันนั้น ที่เขาบอกวา ใชเปาเวลามีงานบันเทิง แตที่จริงแลว
หนุมๆเขาจะเปาเปนเพลงเวลาไปเกี้ยวสาวตอนกลางคืน และมีพวกผูหญิงบอกวา ไปเที่ยวลาว มีเรื่องตลกเลากันวา

เจาสาวชาวปาชาวเขาบางเผาจะแตงงาน ตองไปผานผูใหญบานเพื่อสอนการเปนแมบานเสียกอน แบบนี้ก็สบายผู
ใหญบานละสิ ถาแตงกันมากๆ ผูใหญบานคงตายพอดี ฉันหัวเราะบอกวา ไมใชเรื่องตลก เปนเรื่องจริงๆ ประเพณี
แบบนี้มีกันทั่วโลก โดยเฉพาะหลายๆเผาในอัฟริกาก็มีเหมือนกัน อยางไมนาเชื่อ ! แมแตชาวเขาในเมืองไทยภาค
เหนือก็เคยมีเหมือนกัน เปนประเพณีของเขา ที่จะตองเซนสังเวยหมอผีเสียกอน และเจาบาวก็ตองไปเรียนรู ไปฝก
กับแมครู สอนกันกอนอีกดวย คิดดูดีดี เปนผูใหญบาน(หมอผี) ลาวเทิง ก็ดีไมนอยเหมือนกันนะ...ถาอยากเปนก็คง
ตองไปเกิดกันใหม และหมุนโลกหมุนกาลเวลาใหกลับไปอีกที !
เย็นวันนั้น ขณะที่กําลังเดินทางกลับจากเขื่อนน้ํางึม หลังจากที่ซอมเครื่องสื่อสารเสร็จเรียบรอยแลว ได
เห็นฝรั่งดูหนาตาทาทาง อายุประมาณ 40 ปกวาๆ ขับรถบรรทุกผลิตผลทางเกษตรมาตามถนนกับภรรยาชาวลาว
ทาวบุญถึงบอกดวยความภูมิใจวา เปนชาวฝรั่งเศส เขาทําการเกษตร อยูเมืองนี้ (ตําบลเล็กๆ)
“เจาเห็นบ... เขาบเห็นหอบลูกหอบเตาหนีไปเหมือนคนอื่นๆ” และฉันก็เห็นเชนนั้นจริงๆเสียดวย เพราะผัว
เมียคูนั้น เขาพูดคุยยิ้มหัวกันเปนที่สนุกสนาน อยางมีความสุข และอีกอยางที่เห็นก็คือ รถถังสงครามของรัสเซียคัน
เบอเรอ คันแลวคันเลาที่พลขับตัวเล็กๆ พากันขับเคลื่อน มาวิ่งใหเห็นอยูริมถนนบอยๆ
แตวันไปทํางานที่เขื่อนน้ํางึม ตอนพักเที่ยงรวมรับประทานอาหารที่บานรับรอง ฉันมองหาเครื่องบิน ที่
บินมาปลอยเสียงดังกึกกอง กัมปนาทไวแลวก็หายไป ทาวบุญถึงบอกวา “นั่นหละ...มิกซาวเอ็ด...มิกซาวเอ็ด เจา
เหลียวนําบทันหรอก” ซึ่งที่จริงฉันก็คิดอยูแลววา มันตองเปนเครื่องบินรบ มิก 21 ของรัสเซียใหมา หรือมาฝกบิน
เอง แตวนั นัน้ มองตามไมทนั จริงๆ เพราะแสงแดดแผดจามาก !

เชื่อวา คงไมตางจากเครื่องบินรบแบบนี้ ของสหรัฐอเมริกา อยางแนนอน เพราะเขาสรางมาเพื่อตอสูกัน !

ขณะที่ นั่งพั กผ อ นหลั ง อาหาร ท า วบุญ ถึง แกเผลอตัว ถามพรรคพวกว า “เวลามาซ อ ม เอวี อ าร (AVR=
Automatic Voltage Recgurater) กับมิเตอร (Meter) คราวกอน พวกเจาไดกนิ จังซี่บ”

“โอย...ญาอายเอย...พวกขอยไดกินกลวยคนละหนวย !” ทาวบุญสอนแกรีบตอบแบบซื่อๆ จนฉันเกือบ
สะดุง แตก็ตองเงียบๆไว เพือ่ ความสบายใจของทุกฝาย
เพราะอาหารเที่ยงวัน วันนั้น เรามีเหลาซูตาโซงน้ําใสแจว เกือบ 100 ดีกรี มาดื่มคนละจอกสองจอก จน
หนาแดงไปตามๆกัน มีลาบ ตม และผัด ที่ทําจากเนื้อไกงวง และผัดผักกาดกวางตุงใสหมู ที่แมครัวเขื่อนน้ํางึมทํา
ไดอรอยมากเลย ยิ่งตองไดนั่งรอกิน เพราะพึ่งไปจับมาจากเมืองโพนโฮงที่อยูใกลๆมาเชือดอีกดวย เลยไมรูแนวา
อรอยเพราะอะไรบาง ซึ่งความเปนจริงแลว เขาไมไดสั่งการเตรียมการเรื่องอาหารการกินไวเผื่อพวกเราเลย เนื่อง
จากระบบสือ่ สารขาดการติดตอกับเวียงจันทน เพราะเครื่อง PLC เสียจริงๆ นั่นเอง
แตคําตอบของทาวบุญสอนที่ฉันไดยิน แทบจะทําใหลืมรสชาติอาหารไปหมดสิ้น สําหรับทาวบุญสอน
ทราบวาเขาถูกเรียกตัวกลับจากออสเตรเลีย เมื่อไปเรียนจบมาพอดี กลับมาพรอมกับเมียแหมม และลูกเล็กๆอีก 2
คน เมือ่ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และพึ่งกลับมาไดเพียงครึ่งปเทานัน้ เอง
ระหวางทางกลับบานในเวียงจันทน แกขอแวะเอาขาวสารจากบานพอแม ที่อยูหางจากเวียงจันทนไปทาง
เหนื อเล็กนอยมาดวยหนึ่งกระสอบเล็ ก ฉัน ก็เลยไมแ ปลกใจ ว าท าวบุญ สอนกลับ มาบ านเกิด เมื อ งนอนพรอม
ครอบครัวดวยเหตุผลอะไร?
คณะของเราแวะไปเยี่ยมชม ศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาของลาว ที่สถานีไฟฟาศรีษะเกษ ในนครเวี ย ง
จันทน และฉันไดซอมชุมสายโทรศัพทยี่หอ Seimens เปนระบบแบบ Wiper Step / Relay groups ที่ใชไมไดเกือบ
ครึ่งตอครึ่ง ใหใชไดเกือบทั้งหมด และไดเห็นระบบ PLC ที่ใชงานไปกับสายไฟฟา 22 เควีของลาว เกิดความชอบใจ
จึงไดเสนอมาทําให กฟผ. จากเขื่อนจุฬาภรณมายังเขื่อนหวยกลุม และตอมาเมื่อระบบการจายไฟฟาของภูมิภาค
เปลี่ยนไป ฉันก็เปลี่ยนมาใชการเดินสายลวดแบบสายเดี่ยว ใชงานกับ เครื่อง PLC แทนเมื่อป 2540 นําเอาระบบ
โทรศัพท และระบบควบคุมทางไกลโรงไฟฟามาใช ซึ่งทุกอยางคุมคากับการลงทุน เพราะเอาของเกาที่คุณภาพยังดี
กลับมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับ กฟผ. แทบทั้งหมด จนถึงปจจุบนั นี้
ค่ําวันนั้น หลังจากทานขาวเย็นรวมกันแลว ทาวบุญสอนแกแวะซื้อมันแกวมาหนึ่งมัด มองดูแลวเหี่ยวๆ
เขาบอกวาซื้อเอาไปฝากลูกที่บาน แตดวยน้ําใจไมตรี เขาจะแบงใหฉันชิมลูกหนึ่ง และ จะใหพี่ณรงคดวย แทนการ
ขอบคุณ ที่เราใหความรูเขาอยางมากมาย เราก็เลยปฏิเสธเขาไป และรูสึกหอเหี่ยวจิตใจอยางบอกไมถูกเหมือนกัน
เพราะแวบหนึ่งที่ฉันคิ ดถึงลูก ตาลตัวเล็ก ๆ ที่ ครอบครัว ฉันอาศัยอยูบ านพักของการไฟฟาที่ขอนแกน ก็อยูกั น
ลําบากพอสมควร พอเห็นเขาลําบากกวา ใจคอเลยไมดีเลย อดสงสารไมได
ฉันมีขอสังเกตวา เวลาที่เจาหนาที่ลาว ที่เปนตัวแทนมาเลี้ยงรับรองเรา ไมวาจะเปนเวลาเชา เที่ยง หรือเย็น
พรรคพวกจะพากันดื่มกินกันเต็มที่ เพราะนานๆจะมีโอกาสไดใชเงินรับรองแขกบานแขกเมืองกันทีหนึง่
หลังจากนั้น ฉันก็เลยมีโอกาสไปสงเขาถึงบานในตอนเย็นๆใกลค่ํา เปนบานหลังใหญโต ตั้งอยูริมฝงโขง
ทําเลและบรรยากาศดีมากเลย มองเห็นหาดดอนจันทร และอําเภอศรีเชียงใหม ของฝงไทยอยางชัดเจน และฉันคิดวา
บานนี้ทางรัฐบาลและการไฟฟาลาวเขาคงจัดให คงเปนบานเกาของใครสักคนหนึ่งที่มั่งมีเงินทอง และพากันหนี
ไปอยูประเทศที่สามแลว นัน่ เอง
เมื่อสังเกตดูรองน้ําลึกที่ต่ําลงไป ยังกับเหว ในหนาแลงของแมน้ําโขงที่อยูหนาบานคุณบุญสอน กวางไม

เกิน 200 – 300 เมตร แลวเรือยามฝงของทั้งไทยและลาวจะวิ่งกันไปมาไดอยางไรนะนี่ ! ทุกอยางฝรั่งเศสเปนผู
กําหนดไวตั้งแตเขามาปกครองลาวและใหไทยยอมรับอีกดวย และวันหนึ่ง เรือ นปข.(หนวยปฏิบัติการแมน้ําโขง)
ของกองทัพเรือไทย วิ่งไปลอเปาแถวๆหนาบานคุณบุญสอน เมื่อเกิดกรณีพิพาทระหวางกัน ก็เลยถูกยิง วิ่งมาจอด
เกยตืน้ ไดทหี่ าดดอนจันทร ที่เปนขาวกันยกใหญผานมาแลว นัน่ เอง
จากนั้นไดทราบวา ทาวบุญถึงไดเปนถึง ผูอํานวยการศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาของการไฟฟาลาว ตอ
มาๆก็ถูกลดตําแหนง มาทํางานเกี่ยวกับมิเตอร และเก็บคาไฟฟา และลาออกไปทําธุรกิจการทองเที่ยวในที่สุด
เพราะรัฐเขามองวาเปนพวกปฏิการ นายทุน ที่มีญาติอยูอเมริกาสงเงินมาใหใชอยางสบายๆ และสุดทายคุณบุญถึง
ก็ประสบอุบัติเหตุถึงแกกรรม เมือ่ รถตกเขาทางภาคเหนือของลาว
สําหรับคุณบุญสอน อยูที่จุดนั้นไมนานก็ไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะมีคุณสมสนิท ที่เคยมา
เรียนรูหลักการแบบงายๆจากฉัน เพื่อนําไปซอมอุปกรณตางๆ ไปทําหนาที่แทน และทราบวาเมียแหมมและลูกของ
คุณบุญสอนพากันกลับไปอยูออสเตรเลีย เขามีเมียลาวใหมไปแลว ซึ่งหลายปตอมาเมื่อคุณสมสนิทแนะนําฉันอีกที
ที่เจอกันในงานแขงกีฬาที่เขือ่ นอุบลรัตน ที่เขากําลังจะลงสนามกอลฟ เขาทําหนาตา-งงๆ และไมรจู ักฉันแลว
ก็คงไมมีอะไร มันเปนธรรมดา เปนธรรมชาติของมนุษยทุกเชื้อชาติ และเผาพันธุ ที่ไมแตกตางกันในความ
เปนคน เรื่องเชนนี้ เปนเรื่องปกติทั่วๆไปของคนเราเทานั้นเอง ไมแปลกอะไรเลย เพราะเขาอยูในระดับผูบริหาร
ดานวิศวกรรม ของการไฟฟาลาวไปแลว ! ไมจําเปนที่จะตองมาจดจําคนโนเนมใน กฟผ. ที่ไมมีประโยชนกับเขา
อีกตอไป และฉันก็ไมเคยสนใจเรื่องขี้ประติ๋วแบบนี้ มาแตไหนแตไรแลวดวย ! (ที่พูดถึง เพียงแตจะบอกวา ชีวิตคน
เรา ไมวา จะอยูที่ไหน ก็ไมมีความแตกตางกัน เทานัน้ เอง)
เมื่อป 2523 ชีวิตความเปนอยูของชาวลาวในนครเวียงจันทนสับสนวุนวายกันพอสมควร ตอนเชายังมีพระ
ออกมาบิณฑบาต มีคนแกมาใสบาตรกันตามปกติ มีรถบรรทุกผูคนไปทํางานกันตั้งแตเจ็ดโมงเชา รองรําทําเพลงเฮ
ฮากันไปอยางสนุกสนาน เพราะเขากําลังปฏิวัติ พัฒนาบานเมืองกันใหม หลังสงครามไดสงบลงแลว โดยเฉพาะ
ระบบไฟฟา ประปา และถนนหนทาง ที่เปนเรือ่ งจําเปนเรงดวนสําหรับการดํารงชีวติ ที่จะตองทํา
ถึงแมอิทธิพลของชาวตะวันตกจะหมดไปแลว แตก็ยังมีองคการยูเนสโก ของสหประชาชาติ คอยใหความ
ชวยเหลือรัฐบาลลาวอยู แตลาวก็ยังไมมีอิสระอยางแทจริง เพราะมีประเทศมหาอํานาจโซเวียตรัสเซีย เขามาแทนที่
รวมทั้งเวียตนาม คิวบา และอินเดีย ก็ตามกันเขามามีอิทธิพลดวย
กอนเดินทางกลับบานเราเมืองไทย ฉันดูๆผูหญิงชาวรัสเซีย ที่มาจับจายที่ตลาดสดตอนเชา ดูแลวก็สดชื่น
ในหัวใจ เพราะสวนมากผิวขาวละเอียดนวลเนียน ผมสีดําบาง สีทองบาง และนัยตาก็ออกจะดําๆ รางกายดูบึกบึน
ทาทางดูแข็งแรงมาก และก็สวยดี !
เชาวันนั้น ฉันมีสิ่งที่จะตองอุมไวตลอดเวลา ตั้งแตเชาไปเที่ยวชมเมือง จนกระทั่งมาถึงดาน จะลงเรือขาม
ฟาก เปนของพี่มนตรีที่เอามาจากบานญาติพี่นอง ในนครเวียงจันทน อยูในถุงกระดาษอยางมิดชิด เพราะเปนพระ
พุทธรูปองคใหญพอประมาณ มันก็แปลกดีนะ คนอยากไดไมกลาถือ เพราะกลัวโดนจับ แตคนที่จะถูกจับเขาคุกขี้
ไกก็คือฉันนั่นเอง เดชะบุญ ดวยพุทธานุภาพที่ฉันขอใหทานคุมครอง เจาหนาที่ดานของลาวเขาก็เลยไมสนใจ แม
แตจะถาม ! หรืออาจจะมองไมเห็นดวยซ้ําไป !

แตก็อยางวา เราไปในนามของรัฐ เปนแขกเมืองที่ไปทําประโยชนใหเขา มีเจาหนาที่เขามาสงถึงบันใดขึ้น
เรือ ก็เลยสะดวกสบายกวาชาวบานทั่วๆไป เราไดเนื้ออีเกงมาครึ่งตัว ราคาตอนนั้น 200 บาท ที่ฉันซื้อมาเอง โดยมี
พี่มนตรีออกเงินชวยดวยครึ่งหนึ่ง ถึงสถานีไฟฟาหนองคาย มอบใหพี่จําเนียร สายสมบัติ จัดการลาบ ตม ดวย
ฝมือชั้นเยี่ยม เลีย้ งฉลองกันเปนที่สําราญ นอกจากนี้ ฉันไมไดอะไรติดตัวกลับมาเลย !
เงินบาทเอาไปดวยหามใช เขาบอกตองเอาคืนมาเทาเดิม ถาจะแลกตองแลกที่ดานเปนเงินกีบหรือดอลลาร
ที่ฉันซื้อ อีเกง ดวยเงินบาทมานั้น เอาเงินจากที่ซอนไวไมแจงเขา และนอกจากนี้ฉันก็ใชอยางอื่นไปดวยจนหมด
เหลือไวเทาที่แจงเขาตอนขาเขาเมืองลาวเทานั้นเอง เหตุผลก็คือ เขาไมตองการใหประชาชนมีเงินบาทใช เพราะ
สามารถจางใครพาหนีขามฟากมาประเทศไทยไดโดยงาย และสามารถอยูในเมืองไทยตอไปไดอีกดวย ถาเปนแบบ
นี้กันไปหมด แผนดินลาวก็จะหมดคนลาวไปเลย แลวจะอยูก นั ยังไงตอไปในอนาคต !
เมื่อกลับมาเมืองไทยแลว สิ่งที่ไดคือความภาคภูมิใจ ที่ไดไปชวยเหลือญาติพี่นองประเทศเพื่อนบาน แต
ในความคิดลึกๆแลว ฉันคิดเสมอวา แผนดินลุมน้ําโขง ไมวาจะเปนฝงซายหรือขวา คือดินแดนแหงพุทธ เปนแดน
เกิดของฉันเอง สิ่งที่ไดทําคือความภาคภูมิใจ สุขใจ ที่ไดทําใหกับมาตุภูมิ และผลของงานที่ตามมา คือความเชื่อถือ
ของคนใน กฟผ. ดวยกัน นอกจากนั้น ยังเปนผลใหคุณณรงค ดิลกสัมพันธ ไดเดินทางไปดูงานที่ญี่ปุนเปนเวลา
หนึ่งเดือนครึ่ง ในตนป 2524 นัน่ เอง และปลอยใหฉันซอมอุปกรณสื่อสารของ กฟผ . อยูค นเดียว ทั้งภาคอีสานเลยที
เดียว นอกจากนี้หลายๆคนไดยินมาวา ฉันเปนพวกปฏิการของลาว จะเขาเมืองลาวตอไปอีกไมได!(ฉันคิดวา พอ
นานๆไปเขาก็คงลืมไปเอง)
บันทึกเรื่องนี้ไวเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2525 วันที่ฉันอายุครบรอบ 35 ปพอดี เพื่อเปนที่ระลึกที่ไดทองเที่ยว
ไปในโลกกวาง ! เปนเรื่องราวของชีวิต ในชวง 10 ปสุดทายของสงครามในลาว ที่ฉันไดทองไปในโลกกวาง กอน
ที่สงครามในลาวจะจบลง ซึ่งนอยคนมากที่จะไดทองเที่ยวไป ในชวงเวลานั้น ! (หรือแทบไมมเี ลยก็วาได)

น้ําตก ผาสวม ในปาลึก ปาดิบเขา ของลาวภาคใต ที่วันนีค้ วามเจริญเขาไปถึงแลว

นี่คอื ญีป่ ุน

ถนนยาน ชินจุกุ กลางกรุงโตเกียว เมื่อป 1981 (พ.ศ. 2524) ที่ฉันกับเพื่อนๆมีโอกาสไปเที่ยวชมหางสรรพ
สินคา และบรรยากาศของผูคนในวันเสาร ที่ทุกคนหยุดงาน มาเดินจับจายใชสอย และพักผอนกันที่นี่ และฉันคือ
คนใสสูทสีเนื้อ ออกโทนสีขาว เสื้อยืดขาว กางเกงยินสสีเขียวออกโทนดําๆ รองเทาสีน้ําตาล (หนาตาโรยๆนิด
หนอย เพราะพึ่งหายจากทองรวงไดหนึ่งสัปดาห) นั่นแหละตัวจริง ขนาบดวยคุณโกศล ตัวแทนของบริษัทจัด
จําหนาย Utility คุณศราวุธ(ชุดสีน้ําตาล) และถัดไปคือคุณดิเรก นอกนั้น คือหนุมสาวชาวญี่ปุน ( รูปนี้คุณไพศาล
เปนผูถ ายรูปไวให หลังจากที่ฉันซื้อกลองอยางดีราคาถูก 2,800 บาท ออกจากรานมาได ก็ใชทนั ที ! )
20 พฤษภาคม 2524 หลั ง จากไปทํ า งานในลาวได ป ระมาณครึ่ ง ป ขณะที่ ฉั น กํ า ลั ง ทํ า งานติ ด ตั้ ง RTU
(Remote Terminal Unit) เพื่อสงขอมูลของสถานีไฟฟานครพนมไปศูนยขอนแกน รวมกับเพื่อนพนักงานจากสวน
กลางของ กฟผ. ก็ไดรับขาววาใหกลับขอนแกนดวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุน ดีใจและตกใจ ชางระดับ 5
อยางฉันนีแ่ หละหรือ ? ที่จะตองไป Witness Shop Test (ตรวจรับ)ชุมสายโทรศัพทระบบใหมเขามาใชงานใน กฟผ.
ทั้งหมด เกือบทั่วประเทศ โดยไปกับวิศวกรสื่อสารผูร วมงานออกแบบระบบของโครงการฯ อีกหนึง่ คน
งานที่นครพนมเสร็จพอดี ฉันก็เลยตองรีบกลับบานที่ขอนแกน เพราะมีเวลาเตรียมตัวเพียงหนึ่งวันเทานั้น
แยจริงๆ คนที่รูอยูแลวทําไมไมบอกฉันมาลวงหนาบาง แตคิดอีกที ผูใหญที่กรุงเทพฯ ทานคงตัดสินใจกันยากพอ
สมควรที่จะใหฉันไป ดีหรือไมดี เพราะความอหังการของฉันเอง ที่เขาไมคอยชอบขี้หนา แตฉันดูๆ ทุกคนที่อยูใน

ขายรูเรื่อง พอที่จะทํางานได เขาก็ไปกันหมดแลว แตบริษัทโออีซี ก็ยังตองการที่จะให คน กฟผ. ผูซื้อสินคา ไป
ตรวจรับเอาเองตามสัญญา โดยเฉพาะผูมีประสบการณดานอุปกรณโทรคมนาคมดวย จะมองระบบไดชัดเจน
มากกวา และฉันนี่เองที่มีคุณสมบัตินั้นดวยคนหนึ่ง ก็เลยมีโอกาสไดไป เฮอ!... กลุมใจพอสมควร ที่จะไดนั่งเครื่อง
บินไปถึงญี่ปุน
บอกขาวดีไปยังบานที่อุดรธานี ใหพอเดินทางมาขอนแกน เพื่อเดินทางไปจัดการเรื่องของนองชายที่อยู
กรุงเทพฯพรอมๆกันดวยในตอนเย็น แลวพากันนั่งรถทัวรจากขอนแกนเขากรุงเทพฯ แบบหลับไมลงตลอดทั้งคืน
พอเชาวันที่ 22 พฤษภาคม 2524 ก็ตองไปนั่งงอนงอขอถายรูปแบบเรงดวน อยูที่ตลาดสะพายควายเกือบสองชั่วโมง
เพื่อนําไปทําหนังสือเดินทาง พอเสร็จเรียบรอยไดรูปขาวดําหนาตาเหมือนโจรมา 6 ใบ แลวรีบเดินทางเขาสํานัก
งานใหญ กฟผ.
ถึงแมจะมีเงินไมมาก ก็จําเปนตองพาพอนั่งแทกซี่ไปสํานักงานกลางบางกรวย ใชจายไปๆ ก็รูสึกวาหมด
ไปหลายเงินเหมือนกัน อะไรๆก็แพงไปหมด หรือวาเราเงินเดือนแคหมื่นเดียวมันนอยไป หรือคาของเงินมันถูกลง
กันแน !
ไปถึงสํานักงานกลาง พาพอไปฝากไวกับเพื่อนๆที่หองชุมสายโทรศัพท ขอยืมรถจักรยานของเขาปนไป
สํานักงานสองชั้น ครึ่งไมครึ่งปูนที่อยูทางดานตะวันตก เพือ่ พบคุณสุชาดาฯ ฉั น ถู ก ทั ก ว า มาจากแม เ มาะ ลํ า ปาง
หรือ? พอบอกวามาจากขอนแกน คนฟงถึงกับตกใจ อุทานออกมาดังๆ...นึกวาจะไมมาเสียแลว ! ฉันก็เลยบอกเธอวา
เกือบไมมใี ครบอกผมดวยซ้ําไป
พอคิดขึ้นมา ก็อดสงสารตัวเองไมไดเหมือนกัน ทุลักทุเลจริงๆ เกือบไดเดินทางตอ เพื่อไปทํางานที่อุบล
ราชธานีอยูแลว ถาไมมีคุณอุบลฯที่ทําหนาที่ธุรการแผนกบํารุงรักษาฯจากขอนแกนบอกใหทราบ หรือแกลงบอก
แบบไมใหตั้งตัว ฉันก็คงไมไดไปญี่ปุนแนนอน !
จากหมายกําหนดเดิม ไดรับอนุมัติใหออกเดินทางในวันที่ 26 พฤษภาคม 2524 แตตองเลื่อนออกไปอีก
หลายวัน เพราะฉันทําหนังสือเดินทางไมเสร็จ เนื่องจากติดวันหยุดเสารอาทิตย ก็เลยไดออกเดินทางจริงๆในตอน
เชาวันที่ 31 พฤษภาคม 2524 โดยสายการบินไทย ที่บินไป นาริตะ สนามบินนานาชาติของญี่ปุน โดยตรง
แตเรื่องที่ฉันกลุมใจมากที่สดุ ก็คือ เวลาที่รอคอยไพศาลจะขึ้นเครื่องในวันนั้น ที่ฉันไมมีความมั่นใจ เพราะ
ไมเคยเดินทางแบบนี้มากอน รวมทั้งความไมพรอมในหลายๆเรื่อง และเหลือเวลาอีกชั่วโมงเดียวที่จะตอง Check in
ไพศาลก็ยังไมโผลมาเลย ฉันมองซายมองขวาหาเขาดวยความกังวลใจ ถาไมเจอก็คงตองหิ้วกระเปาเดินทางไปคน
เดียวอยางแนนอน
ฉันคอยอยูนานพอสมควร จึงเห็นเด็กหนุมลากสัมภาระ และกระเปาถือของการบินไทยสีขาวๆที่เขาแจก
พรอมการซื้อตั๋วชั้นธุรกิจมาดวยกัน คือคุณไพศาลที่จะเดินทางไปดวยกันนั่นเอง ไชโย...ไมโดดเดี่ยวเดียวดายแลว
ฉันจะไดนั่งเครื่องบินไปญี่ปุนจริงๆในวันนี้แลว ดีใจที่สุดเลย เพราะเปนครัง้ แรกในชีวิตที่ไดนงั่ เครื่องบิน !

แสงตะวันยามบายคลอย สาดสองทอรัศมีจากปลายฟาไกล สะทอนใหทะเลเมฆเปน

สีเงินยวง เหมือนลูกคลื่นน้ําแหงทองทะเลเบื้องลาง ลอยสลับสลางอยูบนเวิ้งฟาสีน้ําเงินสด
ใส และกวางไกล แลดูเหมือนดินแดนอีกแหงหนึง่ ที่สะอาดสะอาน แผไพศาลไปสุดสายตา

ฉันทอดสายตาออกไปจากหนาตางบานเล็กๆ ดานซายมือขางตัว เฝามองภาพที่เห็นอยูนอกเครื่องบิน ดวย
ความคิดที่ลองลอยไปชั่วขณะ... ธรรมชาติที่สวยงาม มักจะหยุดความรูสกึ ใหสงบนิ่ง และสวางไสว
ทิพยวิมาน ลองลอย กระจัดกระจายอยูเหนือหมูเมฆ อบอวลไปดวยกลิ่นหอมแหงมวลบุปผาชาติ ที่คละ
เคลาดวยเสียงดนตรีแหงสวรรค เสียงหัวเราะ สรวลสรรเฮฮาของเหลานางฟาและเทวา ลองลอยมาแตไกล..... เปน
เชนนี้เองกระมัง...ดินแดนแหงสรวงสวรรค ที่อยูเหนือพื้นพิภพ-สิ่งที่มองไมเห็น...และเราก็ไดแตคิดคํานึงไปใน
ความสงบ.......นัน่ คือจิตนาการที่ฉันคิดฝนไปเอง
ในความเปนจริงนั้น เมื่อใกลจะถึงญี่ปุน ทองฟาชักจะมืดคลึ้มลงทุกที อากาศในเครื่องก็เริ่มเย็นมากขึ้น
เรื่อยๆ เมื่อมองออกไปทางหนาตาง เห็นบรรยากาศของทองฟาสีครามสดใส รองรับดวยทะเลเมฆที่สะทอนแสง
ตะวันอันเจิดจา ขาวเหมือนปุยฝายที่สะอาดสะอาน ลองลอยอยูบนฟากฟา สวยงามจริงๆ
จากนั้นอีกไมนาน เครื่องโบอิ้ง 747 ก็พาเราแหวกเมฆที่หนาทึบ จากสรวงสวรรค ลงสูภาคพื้นดิน ดินแดน
อาทิตยอุทัย ทีใ่ ครๆ ก็อยากจะไปสัมผัสในชีวิตหนึง่ สักครั้งก็ยังดี !
อึดอัดใจกับการลดระดับของเครื่องบินอยูไ มนาน เพราะความไมเคยสัมผัสมากอน แตเผลอแพลบเดียว เฮอ
! สบายใจหนอย ที่มองไปเห็นทุงนาอยางชัดเจน น้ํากําลังเจิ่งนองอยูทั่วไป เทาที่ทราบ ญี่ปุนฝนจะตกในราวๆ 2
เดือนกวาๆในรอบป ตั้งแตตนพฤษภาคม ถึงปลายเดือนกรกฎาคม ตางกับบานเราตอนนี้ที่ผานมา ฝนเริ่มตกบางเล็ก
นอย พอใหหญาเขียวเทานัน้ เอง ทองทุงนายังแหงผากอยูเลย
บริเวณรอบๆสนามบินนาริตะ มีคลองชลประทาน รวมทั้งบานเรือนและตนไมเปนหยอมๆ สวยงามมาก
และตนไมก็เปนพุมๆ ไมขึ้นแบบเกะกะเหมือนบานเรา นารักจริงๆ แลวเครื่องบินก็รอนลงจอดไดอยางนิ่มนวล สม

คําโฆษณา จากดอนเมืองถึง นาริตะ เปนที่เรียบรอยดวยความปลอดภัย และขอขอบคุณในบริการของการบินไทย
ความจริงแลว เราออกเดินทางจากดอนเมืองกอน 10 โมงเชา 12 นาที ถึงสนามบินนาริตะ เวลา 15.15 น.
ตามเวลาของเมืองไทย คือใชเวลาอยูบนเครื่องบินเกือบ 5 ชั่วโมง แตนาฬิกาของสนามบินนาริตะ บอกเวลา 17.10
น. นั่นคือเวลาของไทยกับญีป่ ุนจะตางกันอยูประมาณ 2 ชัว่ โมง แทบไมตางกันเลย จึงทําใหเรารูสึกเฉยๆ ไมมีความ
ผิดปกติใดใดเกีย่ วกับเวลา
สนามบินนาริตะใหญโตมาก มีชองทางใหเครื่องเขาจอดใหผูโดยสารขึ้นลง 48 ชองทางดวยกัน ในขณะที่
ประเทศเขามีอยู 48 เมืองใหญๆที่เปนจังหวัดของประเทศ ตามที่คุณโกศล เจาหนาที่ของบริษัท Utility เลาใหฟง
สนามบินนาริตะจึงเปนสนามบินนานาชาติ ที่อยูหางจากกรุงโตเกียว 60 กิโลเมตร แตเขามีสนามบินภายในประเทศ
อยูทางตะวันออกเฉียงใตของกรุงโตเกียว คือสนามบินฮาเนดะ อยูชานกรุงโตเกียวเหมือนดอนเมืองของบานเราอยู
แลว แตอาจจะเล็กไป เขาจึงสรางเพิ่มขึ้นใหมที่ตําบล นาริตะ เพื่อรองรับความเจริญทางดานวัตถุ และผูคนที่เพิ่ม
มากขึน้ ทัว่ โลก ที่จะสัญจรไปมา
ไพศาลเขาถามวา มีผูหญิงคนหนึ่งยืนรอตรวจคนเขาเมือง พี่รูไหมวาเขายืนมองพี่อยูตั้งนานแลว เหมือนจะ
ใหชวยเหลืออะไรสักอยาง ฉันสั่นหนาบอกไมรู ไมใชเขามองคุณหรือ? เขาบอกวามองพี่ๆ... แตตอนนี้ฉันมองหา
เธอก็ไมเห็นเสียแลว เลยบอกวาทําไมไมบอกเสียแตแรกหละ เขาคงจะไปแลว เพราะไมเห็นแลวนี่ !
เธอไปไหนก็ไมรู รูสึกเปนหวงเหมือนกัน แตก็ไมรูวาหวงทําไม? เพราะเธอบอกฉันตั้งแตอยูด อนเมืองแลว
วาจะไปเยีย่ มสามีของเธอที่ญี่ปุน เขาก็คงจะมารับกันแลวละ อยาไปหวงเขาเลย !

ญี่ปุนเมื่อวานนี้ (ป 1981)
จากภูมหิ ลังอะไร ที่ทําใหญี่ปุนมั่งคั่งร่ํารวยขึ้นมาได หลังจากแพสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และถูก สหรัฐ
อเมริกายึดครอง กลับกลายมาเปนประเทศผูนําทางเศรษฐกิจของโลกประเทศหนึ่ง อยูใ นขณะนี้
บนโลกสีน้ําเงินใบนอยนิดนี้ หลับตาคิดและจินตนาการไป ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ระยะทาง 5 ชั่วโมงบินของเครื่องโบอิ้ง 747 ที่แหงนั้นคือ ประเทศญี่ปุน เปนหมูเกาะอยูในมหาสมุทรแปซิฟค ทาง
ซีกโลกตะวันออก จึงไดชอื่ วา แดนอาทิตยอุทยั
ประเทศญี่ ปุ น มี พื้ น ที่ เ ท า ๆกั บ รั ฐ แคลิ ฟ อร เ นี ย ของสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ เล็ ก กว า ประเทศไทยเล็ ก น อ ย
ประกอบดวยเกาะใหญๆ 4 เกาะ ไดแก เกาะ ฮอคไคโด ฮอนชู(หรือฮอนชิว) ชิโกกุ และ กิวชิว นอกจากนี้ก็มีเกาะ
เล็กเกาะนอย เรียงรายกันลงมา จากเหนือไปใต รูปรางเหมือนกลวยหอม โดยมีประเทศเพื่อนบาน ไดแก สหภาพ
โซเวียตรัสเซีย เกาหลีเหนือ เกาหลีใต ไตหวัน และ จีนแผนดินใหญ ภูมิประเทศประกอบไปดวยภูเขา 80 % มีแม
น้ําสายสั้นๆ และมีทะเลสาบอยูมากมาย เปนแผนดินที่เปลือกโลกไมแข็งแรงพอ เพราะอยูในรอยปริแตกของ
เปลือกโลกพอดี ก็เลยมีทั้งภูเขาไฟ น้ําพุรอน แผนดินไหว และภัยจากธรรมชาติอื่นๆตามมาอีกมากมาย อีกทั้งอยู
ในแนวพายุไตฝุนที่รุนแรงอีกดวย ชาวญี่ปุนจึงเปนนักสู ตอสูกับภัยธรรมชาติมากอน ตั้งแตโบราณกาลแลว

ญี่ปุนเคยปดประเทศระหวางสงครามลาเมืองขึ้นของชาติตะวันตก อยูอยางโดดเดี่ยวมาราว 2-3 ศตวรรษ
ลวงมาแลว ดวยวิถีชีวิตความเปนอยูแบบเรีย บง าย อยูใ นธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล อมที่ส วยงาม เพราะลัก ษณะ
ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ คลายๆกับอังกฤษ และนิวซีแลนด หลายๆอยางจึงมีลักษณะที่คลายๆกัน นอกจากขนบ
ธรรมเนียม ประเพณีเทานั้นเอง
ญี่ ปุ นมี โตเกีย ว เป น เมืองหลวง มีผูคนแออั ดกัน อยูอ าศัย (ในป 2524) ประมาณ 12 ล านคน (มากกวา
กรุงเทพฯ เทาตัว) ตั้งอยูฝงตะวันออกของเกาะฮอนชู เปนเกาะใหญที่สุดของประเทศ เดิมชื่อวา “เอโดะ” ซึ่งในชวง
เวลาหนึ่ง ตั้งแต ป ค.ศ. 1603 จนถึงป 1867 ถูกปกครองโดยรัฐบาลโชกุน
ตอมา สมเด็จพระจักรพรรดิ์เมจิ เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อป 1868 จึงเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงใหมวา “โตเกียว”
ดังนั้น เดิมที โตเกียว จึงเปนเมืองของซามูไร โดยตรง โดยเฉพาะถาไดดูภาพยนตญี่ปุนเกี่ยวกับเรื่องของซามูไร จะ
กลาวถึง เอโด หรือเอโดะ อยูเสมอ เพราะเปนเรื่องราวสมัยโชกุนเรืองอํานาจปกครองประเทศ นั่นเอง
ญี่ปุนเปนประเทศที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีศิลป “คาบูกิ” และ “ซูโมะ” เปนศิลปประจําชาติ เหมือนกับ
ไทยเรามี “โขน” และ “มวยไทย” เปนศิลปของตนเอง
นอกจากนี้รอบๆกรุงโตเกี ยว ก็มีที่จะไปทองเที่ยวชม มากมาย ไดแ ก บริเวณ อิมพีเรี่ย ลพาเลซ ชินจูกุ
เกียวเอน เมจิจินกึ ที่เปนสวนธารณะ รวมทั้งวัด และประตูชินโต ที่เปนเอกลักษณทางตะวันออกของญี่ปุนโดยตรง
ที่มีความสงบเงียบ สวยงามดวยศิลปเฉพาะตัว หรือจะไปเที่ยวสวนสาธารณะ ฮิบิยา กับ อูเอโนะ ที่เปนแบบตะวัน
ตก ก็มสี ิ่งที่นาสนใจแบบญีป่ ุนใหชมไดอยางมากมาย เชนกัน
ยานบอรดเวยที่หรูหราอยูที่กรุงนิวยอรค แตที่ญี่ปุน ถนนบอรดแหงกรุงโตเกียว คือ ถนนกินซา เปนยาน
ของคนกลางวันและกลางคืน ที่ไมเคยหลับนอน และไมหางจากกรุงโตเกียวมากนัก ก็มีสวนปาธรรมชาติ นิกโก ที่
สวยงาม ประทับใจเสมอสําหรับผูที่เคยไดไปเที่ยวชมมาแลว
ญี่ปุนจึงเปนดินแดนที่สวยงาม และมีวัฒณธรรมที่นาทึ่ง ปจจุบัน(ป 1981) มีประชากรประมาณ 120 ลาน
คน อาศัยอยูตามเชิงเขาและในที่ราบลุม 30% ของพื้นที่ เพราะอีก 70% ที่เหลือเปนภูเขาทั้งประเทศ คือสภาพชีวิต
ที่จําเปนตองอยูของชาวญี่ปุน ทั้งประเทศโดยแท
เมื่อเชาฉันเดินย่ําแยอยูท ี่ดอนเมือง ในเมืองไทย เย็นวันเดียวกันฉันก็ไปเดินย่ําแย ตามคุณ โอกาดะ ที่มาตอน
รับอยูในสนามบินนาริตะ ขึ้นๆลงๆ สองสามชั้น ตามเขาไปนั่งในหองอาหารที่กวางขวาง แตผูคนนั่งแออัดมากมาย
จนแทบจะไมมีที่นั่ง ตองรีบสั่งอาหารกันเลย เพราะเหนื่อยและหิว เลยไดเบียรมาคนละเหยือกใหญๆ คงเทหมด
ขวดเบียรตรากิรินพอดีเลย เมื่อมันลงไปในกระเพาะแลว รูส ึกวา คอยยังดีขึ้นมาบาง ไปไหนไปกันไดแลว !
เห็นบะหมี่น้ํา รอนระอุ คิดอยากจะกิน เขาก็เลยสั่งให พอยกมา ถามเขาวามันคืออะไร? เขาบอกวา”โซบะ”
(อาหารโปรดของชาวญี่ปุนที่ราคาถูกที่สุด) มองซายมองขวา มีเราสั่งกินคนเดียว จําตองฝนใจกินเขาไปเพราะเจา

ภาพเขาเตือน แตเจาโซบะนี่มันเลี่ยนชะมัด พอกินไปไดครึ่งชาม มันใหกระอักกระอวนพิกล ก็เลยกล้ํากลืนไมลง
มองดูถวยก็นองๆชามอาง กลุมใจจริงๆ ตองทําหนาตาใหดูดีหนอย ยิ้มแหงๆบอกเขาวา “โออิชิ ๆ...อรอยดีๆ” แต
ความจริงโกหกทัง้ เพ เพราะจืดชืดยิ่งกวาน้ําลางชามกวยเตีย๋ วบานเราเสียอีก
เย็นวันนั้นเจาของรานในสนามบินเขาไลใหเลิกกิน เพราะเขาจะปดรานหนึ่งทุมตรง ฉันตกใจ...อยางนี้ก็มี
ดวย มินา คุณโอกาดะ จึงรีบพาเดินมาหารานอาหาร จนฉันเดินตามแทบไมทัน เพราะวุน วายกับกระเปาที่หนักๆนั่น
เอง ไมเปนไร มันบานเขา เขาใหทํายังไงเราก็ตอ งทําตาม ไมเชนนัน้ เดีย๋ วมีเรื่อง !
จากนั้นก็ขนึ้ นั่งรถบัสโดยสารแบบทั่วๆไป มุงหนาสูเมืองโยโกฮามา ซึ่งใชเวลานานพอสมควร แมวารถจะ
วิ่งอยูบนทางดวนพิเศษ (ที่บานเรายังไมมี) ก็ตาม รถวิ่งไปทามกลางสายฝนที่ตกปรอยๆ ฉันนั่งเงียบๆคนเดียว มอง
ดูบานเมืองเขาไปเรื่อยๆ มีแตบานเรือน ตึกรามเรียงกันไปตลอดทาง แตไมสูงมากนัก ดูแลวแทบหาที่วางไมได
เพราะมองดูแฟลตที่ใชเปนที่อยูอาศัย ในเวลาค่ําคืนเชนนี้ หองชุดตางๆเปดไฟสวางเหมือนตาหมากรุกไมมีผิดเลย
คิดวาบานเราวันหนึ่งขางหนาก็จะเปนเฉกเชนเดียวกัน เราคงหนีจากสลัมไปอยูตกึ สูงไดเชนกัน
แตพอถึงวันนี้ แมเราจะมีแฟลตอยูอาศัยกันแลว แตดานลางก็ยังรกรุงรังเหมือนเดิม เราหนีไมพนสลัมกัน
จริงๆ ไมเชื่อก็ตองเชื่อ ! มันคงเปนเอกลักษณของคนไทยเราเอง ที่ตองรักษาไวหรืออยางไร ก็ไมทราบได !
รถวิ่งขามสะพานกวางใหญไป 4 แหง ที่มารูตอนหลังวา บางชวงวิ่งขามอาวโตเกียวชวงที่แคบๆก็มี คงเปน
ชวงที่รถวิ่งผานกรุงโตเกียวไป เพราะเห็นตึกสูงๆ กระจัดกระจายกันอยูหางๆมากมายพอสมควร และเห็นหอคอย
หลายแหง หนึ่งในจํานวนนัน้ คือ หอคอยแหงกรุงโตเกียว ที่ตอ มาฉันไดขึ้นไปเทีย่ วชมเมืองมาแลว นัน่ เอง
รถบัสจอดสถานีปลายทางเพียงแหงเดียว ที่เมือง โยโกฮามา เมืองใหญอันดับสาม รองจากโตเกียวและโอ
ซากา และ โยโกฮามา ก็เปนเมืองทาเรือที่มีชื่อเสียงมาแตโบราณกาลแลว คณะเรานั่งรถแทกซี่ตอไปอีกทอดหนึ่ง
เพื่อไปยังที่พัก แตตอนขึ้นรถฉันจะชวยปดประตู เขารองหามเสียงหลงไปเลย เพราะรถแทกซี่เขาปดเปดประตู
อัตโนมัติ รูสึกวาจะปลอดภัยดีจริงๆ ตางจากรถบานเรา คนละเรื่องกันเลย
ในที่สุดก็ถึง ชินโยโกฮามา (เมืองโยโกฮามาใหม) เราเขาที่พักแรม แลวเลยไปนั่งทานอาหารกันตอ กอนที่
จะเดินไปสงคุณโอกาดะ ที่สถานีชุมทางรถไฟชินโยโกฮามา เพื่อกลับบานที่ คานากาวา ที่เขาบอกวาตองไปตอรถ
ไฟอีกครั้งจึงจะถึงบานเขาที่อยูทางทิศใต ก็คงจะไกลพอสมควร และไมลืมบอกเราวา พรุงนี้เชาจะมารับไปทํางาน
ที่บริษัทโออีซี อีกครั้งหนึ่ง และที่สถานีแหงนี้เอง ที่รถดวนพิเศษ “ชินคันเซน” วิ่งออกจากโตเกียว มาจอดเปน
สถานีแรกกอนที่จะผานไปยังเมือง นาโกยา ที่อยูทางทิศใต ตอไป
ฉันแวะไปดูแผนภูมิเสนทางรถไฟสายตางๆ และที่ตั้งเมืองโยโกฮามา จึงไดรูวา พระพุทธรูปองคใหญ “ได
บุสสุ” อยูทางทิศใตของตัวเมือง บริเวณคาบสมุทร คามากุระ และอยูใกลๆชายทะเล สําหรับ ภูเขาไฟฟูจิ ที่เลาลือ
วาสวยงาม ก็อยูเยื้องไปทางทิศตะวันตก เพียงเล็กนอยเทานั้นเอง

ภูเขาไฟที่ดับแลว “ฟูจยิ ามา” สัญญลักษณอยางหนึง่ ของประเทศญีป่ ุน
เรากลับไปพักแรมที่ ฟูจิวิวโฮเต็ล ซึ่งสูง 9 ชั้น ออกแบบรูปรางกระทัดรัด ไมใหญโตมากนัก ฉันนอนชั้น 6
หองพัก 605 และไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ของโรงแรมวา ถาวันไหนอากาศปลอดโปรงแจมใส ขึ้นไปบนดาด
ฟาของโรงแรม มองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จะเห็นภูเขาไฟฟูจิ ยอดขาวโพนดวยหิมะ ตัดกับทองฟาสีครามสด
ใส โดดเดนเปนสงาอยางสวยงาม และฉันบอกเขาวาจะตองขึน้ ไปชมใหไดสักวัน !
แตฉนั ก็ไมมีโอกาสไดชม เพราะตลอดเวลาที่อยูเมืองนี้ ทองฟาไมเคยแจมใสเลย ไมเคยเห็นเดือนเห็นตะวัน
เพราะทองฟาหมืดหมนดวยเมฆฝนอยูตลอดเวลา
แปลก...แตจริงอยูอยางก็คือ ทุกวันนี้คนเราลืมมองดูทองฟาและดวงดาว หลายคนมองผานไปเฉยๆ แบบ
ไมคิดอะไรเลย และหลายคนก็คงลืมไปแลวจริงๆ ไมรูเหมือนกันวา วันๆเราเอาเวลาไปทําอะไรกันบาง ! แตเปน
หวงอยูอ ยางก็คือ อยาพากันมีวสิ ัยทัศนทกี่ วางไกลมากเกินไป เดี๋ยวจะมองไมเห็นธรรมชาติและตัวเอง !
ตั้งแตเหยียบยางลงแผนดินอาทิตยอุทัย จนถึงจุดนี้ พอจะทราบไดชัดเจนแลววา ชาวญี่ปุนขีดเสนชีวิตของ
เขาไวดวยเวลาเปนตัวกําหนด เมื่ออยูรวมกันเปนสังคมคนหมูมาก การแขงขันเอาตัวรอดยอมเกิดขึ้น และมนุษยก็
ชอบการแขงขัน ตองการเอาชนะ และตองการมีความสุขจากสิ่งที่กลาวแลวดวย นั่นคือชีวิตจริงๆของทุกคนอีกดวย
ทุกหนทุกแหงจึงตองรีบรอนดวยกันทั้งนั้น ไมวาจะเปนที่ทํางาน รานรวงตางๆ การเดินทางไปมา เพราะผู
คนมาจากที่ตางๆกันมากมาย ถึงเวลาก็กลับบานหลับนอน ตองอาศัยรถไฟเปนหลัก ที่สถานีรถไฟ จึงมีการแขงขัน
กันเดินเบียดกันขึ้นรถ บางแหงพื้นเปนแผนเหล็กเลยเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว และฉันคิดวาทุกคนคงเคยชินไป
หมดแลว คงเปนเรื่องปกติธรรมดาที่ไมมีใครสนใจใคร อีกดวย

เดินกลับเขาหองพักในโรงแรม ลมตัวลงนอนหงาย มือกายหนาผาก ทีวีที่เปดไวถึงเวลามันก็ปดของมันเอง
เคยตื่นตาตื่นใจมาแลวกับที่หลายๆแหงที่ไดทองไป แตตอนนี้กลับรูสึกเฉยๆ สูเรานอนเสื่อผืนหมอนใบอยูที่บาน
เราไมไดเลย เพราะมันเปนบานของเรา ทําอะไรก็ได สะดวกสบายไปเสียทุกอยาง มีอิสระเสรี สุขกายสบายใจดีแลว
จะไปอยูที่ไหนอีกเลา ที่จะสุขใจเหมือนบานเรา ประเทศไทย !
เชาวันแรกที่ชินโยโกฮามา ฉันตื่นขึ้นมาดวยความตกใจ เพราะไดยินเสียงสาวญี่ปุนพูดอยูขางหูเบาๆ นึกวา
เปนความจริง! แตที่ไหนได ฉันเองลืมปดวิทยุที่เปดทิ้งไวตั้งแตเมื่อคืนนี้แลว ดูยังเชาตรูมากเลย แตทนฟงญี่ปุนพูด
ไมไหว เลยหมุนคลื่นไปจนเจอสถานีวิทยุของชาวอเมริกันอยูแหงหนึ่ง คอยยังชั่วหนอย พอฟงกันไดบาง ไดยิน
เสียงเพลง Lonely Girl เรารอนในอารมณ เราใจ เหมือนจงใจปลุกขึ้นมา ใหรายรําไปกับลีลาชีวิตของวันใหม
มองออกไปนอกหนาตางหองนอน อากาศสลัวมัวซัวดีจังเลย ดูแลวก็ไมตางจากหนาหนาวของ อุดรธานี
เมื่อ 25 ปที่ผานมาแลวในสมัยที่ฉันยังเด็ก แตที่บานเราในปจจุบัน(ป 2524) ไมคอยมีโอกาสไดสัมผัสบรรยากาศ
แบบนี้มากนัก
ฉันมองเห็นหมอกจางๆ ลอยออยอิ่งอยูตามยอดไมบนเนินเขา ที่สูงๆต่ําๆ ลอยสลับสลาง ตามที่วางของตัว
ตึก และบานเรือนที่ซุกอยูต ามเนินเขาเหลานัน้
กวาดสายตามองไปใหไกล ไกลไปจนสุดสายตา หมูบาน แมกไมและขุนเขา เลือนลางจางหายไปในทอง
ฟาสีหมนเทา แตในระยะใกลๆ คือสถานีรถไฟที่อยูขางหนา รถดวน “ชินคันเซน” สีขาว-ฟา กําลังวิ่งสวนกันบน
สะพานยกระดับใหเห็นพอดีเลย เห็นหัวมน-กลม เหมือนเครื่องบิน และวิ่งเร็วอยางไมนาเชื่อในสายตาอีกดวย
เขาบอกวามันวิง่ ไดเร็วถึง 210 กิโลเมตรตอชั่วโมง ก็คงจะเปนจริง เพราะฉันนับตูแทบไมทัน นับแลวได 16
โบกี้ยาวเหยียด มองดูดานลางเปนรถไฟขบวนธรรมดาสาย “เซนคิโกกุ” สีน้ําเงินทั้งขบวน วิ่งลอดทางดวนชินคัน
เซน มา แลวก็วงิ่ ลอดทางดวนหนาโรงแรมอีกทีหนึ่ง
ชีวิตในญี่ปุนตื่นขึ้นมาแลว พรอมกับยวดยานวิ่งกันเปนแพ ฉันตองรีบอาบน้ําแตงตัว โทรศัพทไปหาไพศาล
หมุน 603 ตามหมายเลขหองพัก ใชไดอยางดีเลย โอโฮ...โรงแรมแคนี้ มีชุมสายโทรศัพทแบบ Cross bar ใชงาน
อยางดี แตที่บานเรา ในป 2521 ฉันตองซอมชุมสายโทรศัพทของเขื่อนอุบลรัตน แบบ Step by Step ยี่หอ ซีเมนส
เกาๆโบราณๆ ที่หมดอายุไปตั้งนานแลว แตตองทนซอมใช เพราะเราทําเองไมเปน ยังขาดความรูและเทคโนโลยี
สมัยใหม และเราก็ยังไมมีเงินซื้อใหมอีกดวย
ฉั นโชคดี เปนคนรุ นใหมรุนแรกๆ ที่ญี่ปุนไปลงทุนใหการศึกษาด านสื่อ สารโทรคมนาคม ที่น นทบุรี
พรอมกับใหเรียนภาษาญี่ปุนไปดวย และทุกวันนี้ คือสถาบันพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งคงจะเปนที่
จุดนี้เอง ที่ฉนั ไดมโี อกาสทองไปในโลกกวาง
สิบโมงเชาวันนั้น เรานั่งรถยนตสวนตัวของคุณชิโมฮารา ไปที่บริษัทโออีซี ที่ตําบล คิคูนา ไมหางไกลจาก
โรงแรมที่เราพักมากนัก เมื่อเขาไปในบริษัทแลว ก็ไดรับการแนะนํากับผูเกี่ยวของ และรับทราบตารางที่จะตองทํา
งานตลอด 25 วัน เพราะเครื่องที่พวกเรา(รุนพี่ๆ)มาตรวจรับกันคราวกอน เพื่อนําไปใชงานที่ปกษใต(เขต 3) มี

ปญหาที่จะตองแกไขอีกมากมาย ความจริงแลวเครื่องยังไมพรอมที่จะสงไปติดตั้งเลย บริษัทอาจจะยังไมไดทด
สอบการใชงานอยางจริงจังใหพวกเรา ก็เลยเกิดปญหา ซึ่งก็คงเปนเหตุผลนี้เอง ที่ฉันตองมาญี่ปุนในวันนี้ เพื่อที่จะ
มาตรวจรับเอาเครื่องชุมสายที่จะไปติดตั้งที่ภาคเหนือ(เขต 4) ของ กฟผ. ใหใชไดอยางสมบูรณที่สุด และเอาขอมูล
ไปแกปญหาที่ปกษใตดว ย !
พอพักเที่ ยงก็ มี พ นัก งานสาวสวยและแก 2 คน ยกสํา รับ อาหารมาใหเราคนละชุ ด ฉั น ทราบวา มัน คื อ
“เทมปุระ” แบบญี่ปุนขนานแท และเราตองกินทุกวัน จนฉันปากจะพองเพราะรอนใน ก็เลยตองบอกเขาวา ประเทศ
ญี่ปุนเขามีอาหารกินกันแคนหี้ รือ? เขาคงเขินเลยเอาแบบใหมมาใหกนิ บาง
ในตอนเย็นวันแรก เราไปทานเนื้อยางเกาหลี ประกอบดวยเนื้อหมู ปลาหมึกยางไฟ มีน้ําจิ้มและผักสด
พริกหยวกที่ไมเผ็ด มอคโคลี่ หนอไมฝรั่ง คะนาเมืองหนาว และ แครอต เอามายางไฟเปนของเคียง พรอมกับเบียร
คนละเหยือก จากนั้นวิสกี้ “Suntory Old” ก็ตามมาอีกหนึ่งขวด พอมันรอนวาบในทอง ฉันก็เลยควักนามบัตรเด็กๆ
หมายเลข 6 ของ “Hawaii Group @ Cabaret” ออกมาใหดูวา มันอยูที่ไหน? ไปเที่ยวชมไดไหม? ปรากฏวาคุณชิโม
ฮารา หัวเราะชอบใจ แตเขาก็ไมไดบอกอะไรฉันเลย !
ตอนกลางวันถกเถียงเรื่องงานกันนาดู แตตอนนี้คุยกันไดสนุกหนอย เพราะทองอิ่ม หนาตึงๆ รูสึกชาๆขึ้น
มาไดที่ เราก็เลยพากันเดินตอไปที่ “TOPLESS GIRL BAR 0123”

สาวๆชาวญี่ปุนไมวา วันนี้หรือวันไหน ก็เหมือนๆกัน...แบบนีแ้ หละ

ฉันนั่งดื่มกาแฟใหหายเมา ฟงเพลงไป ดูไปเรื่อยๆ... และหายเมาจริงๆ เพราะมีแตเด็กรุนๆ สวยๆ ผิวขาวๆ
ออกเปนสีชมพูระเรื่อๆตามธรรมชาติของวัย อายุคงไมเกิน 20 ป มาเดินบริการตามโตะอาหารและยืนอยูใกลๆ
โตะละคนสองคน ไดแตมอง(ผูหญิงที่เปลือยอก ใส-ลิงตัวเดียว) พอใหไดกลืนน้ําลายเลนเทานั้นเอง ลองจับตองดูสิ
มีเรื่องแนเลย ! เขาหามเด็ดขาดเสียดวย และไมเห็นมีใครทําจริงๆ
แตพอเขารูวาเราคนไทย ก็แนะนํากันบาง จับไมจับมือ รูจ ักกันไปตามธรรมดา พอใหชนื่ ใจหายเมาไดบา ง !
ประมาณ 5 ทุมเราก็กลับ คงสูราคาไมไหวแนๆ ถานั่งนานๆ เพราะกาแฟแกวเดียวก็ราคา 250 บาทเขาไปแลว จะ
ไหวหรือ? บานเรา 20-30 บาทก็วา แพงแลว กลับบานเราไปกินที่เมืองไทย ดีที่สุดเลย !
ฉันกลับมาคิดวา อากาศบานเขามืดคลึ้มเย็นสบายดีจริงๆ และวันนี้ฝนก็ตกพรําๆทั้งวัน คนอยูมากมาย
แออัดกันก็จริง แตเขาก็อยูกันอยางเงียบสงบ อากาศที่เย็นสบายนี่กระมังที่ทําใหเขาเจริญรุงเรืองขึ้นมาได เพราะ
ตองขยันทํางานใหเกิดความอบอุนของรางกาย มีเวลาที่จะคิดสรางสรรคดวยความสบายของจิตใจมากกวา ไม
เหมือนบานเรา ที่อากาศรอน และรอนมากๆ จนไมรูจะอยูก นั ยังไง ไมมีบรรยากาศพอทีจ่ ะคิดสรางสรรคกันไดเลย !
ถามองความสะอาด และการมีระเบียบวินัยของผูคนและบานเมือง(ในปพ.ศ. 2524 นี้) พอจะเทียบกันได
บางก็คงจะเปน จังหวัดยะลาของเมืองไทยเรา นอกนั้นไมตองพูดถึงเลย ตราบใดที่ยังเห็นถุงพลาสติคปลิววอนอยู
สองขางถนน มันบอกเราวา เมืองไทยเรายังดอยพัฒนาในทุกๆดาน !
ไปใหมๆยังไมรูอะไรเปนอะไร เขาจัดเจาหนาที่ระดับผูเชี่ยวชาญมาสอนเกี่ยวกับชุมสายโทรศัพทที่เราจะ
ตรวจรับ ทุกวัน ฉันก็ฟงไปเรื่อยๆ และเขาใจขึน้ เรื่อยๆเชนกัน
เพียงสองวันแรก คุณโอกาดะ ก็ไมลืมแวะมาทักทายดวย เขาถามวาเปนอยางไร? สบายดีหรือเปลา? ฉัน
ตอบเขาเปนภาษาญี่ปุนวา...คุณมายูมิ สวย นารักดี! (สวยเหมือนรูปที่เอามาใหดูนี่แหละ!) เขาทําตาโต สงสัยวาฉัน
รูจักชื่อเธอไดอยางไร? ฉันเลยกระซิบบอกวา ไมยากหรอก เพือ่ นๆที่เขามากันกอน บอกฉันแลว ตั้งแตอยูเ มืองไทย !
เราไดไปดูสวนตางๆของโรงงาน การออกแบบ การประกอบ การทดสอบอุปกรณ ซึ่งก็มีหนวยงานจาก
ประเทศอื่นๆ มาดูงานดวย ไมเฉพาะเรื่องโทรศัพท แตรวมถึงอุปกรณโทรคมนาคมอยางอื่นดวย แตที่นาสนใจมาก
ที่สุดก็คือ ระบบวิทยุที่การรถไฟแหงชาติของญี่ปุน เขาใชบริการของบริษัทโออีซี ทั้งระบบ ตั้งแตติดตั้งระบบ
ตลอดจนการบํารุงรักษา แตบานเรายังขาดการพัฒนาในเรื่องนี้มากพอสมควร ไมมีการศึกษาคนควากันอยางจริงจัง
แตเราพากันซือ้ ของจากตางประเทศมาใช แบบทิ้งๆขวางๆ กันมากพอสมควร... นาเสียดาย และเสียใจอีกดวย !
ในวันที่สอง เราไดรับการแนะนําการใชรถไฟจากที่พักไปบริษัทโออีซี จากคุณไซโก ชิโมฮารา พรอมตา
รางเวลาเดินรถ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งรถไฟทั้งหมดมี 32 เสนทางที่ผานกรุงโตเกียว แตละสายก็มีสีที่
แตกตางกัน และแตละขบวนก็จะวิ่งตรงเวลามาก ดังนั้นสถานีรถไฟชินโยโกฮามาจึงใหญโตพอสมควร มีรถไฟ
สามสายซอนๆกันอยู ลางสุดเปนรถสาย เซนคิโกกุ เดินขึ้นชานชลาดานบนเปนรถไฟที่จะไปคิคูนา ที่เราจะใชกัน
ทุกวัน และบนสุดเปนชั้นของรถดวน ชินคันเซน นอกจากนี้ก็มแี ผนที่รถไฟใตดินใหดวย เพื่อจะไดทองไปตามที่ใจ

เราตองการ และสถานีที่มีทางรถไฟทั้งใตดิน บนดิน จะครอบคลุมดวยหางสรรพสินคา ไมรูกี่ชั้นตอกี่ชั้น ทั้งใตดิน
บนดินและเลยขึ้นไปในอากาศอีกดวย และอยาลืมนึกถึงความจริงที่พื้นที่บานเมืองสวนใหญของญี่ปุน อยูบนที่ราบ
เชิงเขา ของชายทะเลดานตะวันออก ทุกแหงจะเปนเนินเขาสูงๆต่ําๆเสียสวนมาก แลวจะมองเห็นสภาพที่แทจริง
ของการดําเนินชีวิตของเขาไดงา ยขึน้
การเดิน ทางที่ จ ะสะดวกที่ สุด ก็ค งตอ งซื้อหนัง สือ แนะนํ าการท องเที่ ย ว ที่ อ อกทุ ก 2 เดือน ชื่ อ Japan
Visitor's Guide ซึ่งนาจะมีมาตลอดจนถึงปจจุบัน ควรซื้ออาน เพราะเหมือนกับปฏิทินที่เราจะรูเรื่องราวทันตอ
เหตุการณของญีป่ ุนในชวงเวลานัน้ ๆ วาเขามีกิจกรรมอะไรบาง ทีเ่ ราจะไปทองเที่ยวชมไดตามตองการ
เชาวันนั้น พอลงรถไฟที่ คิคูนา เราก็ตองรีบเดินตามฝูงชนไป แตชาวญี่ปุนไมมีเวลาที่จะมาสนใจกัน เพราะ
ตองรีบไปแยงกันขึ้นรถไฟกันตอไปอีก สําหรับพวกเราเดินลงบันไดเหล็กไปชั้นลาง ผานรานคาผลไม ผักสด เปน
หางสรรพสินคาในตัวอาคารสถานีรถไฟ เดินลอดทางรถไฟที่เรานั่งมา ที่มันกําลังวิ่งบนหัวเราไปดังสนั่นหวั่นไหว
จากจุดนี้ถาเดินลงไปอีกดานหนึ่ง ก็จะไปชานชลาสถานีดานลางของรถไฟสาย Private Line ที่วิ่งมาจาก โยโกฮามา
เพื่อไปยัง ชิบูยา ในโตเกียว แตคณะเราเดินแยกไปดานบนอีกครั้ง เพื่อออกถนนธรรมดา ลัดเลาะไปตามซอกซอย
อีกเล็กนอยก็ถึงที่ทําการบริษัท โออีซี ดวยบรรยากาศที่สบายๆ เพราะอากาศไมรอน นั่นเอง
ดวยพื้นฐานชีวิตเชนนี้เอง ที่ชาวญี่ปุนตองอยูกันดวยความสงบ เรียบงาย ไมวาในรถไฟจะแออัด ยัดเยียด
กันมากแคไหน หรือโลงวางอยางไรก็ตาม การพูดคุยแทบไมมีเลย นานๆจะไดเห็นพูดกันเบาๆสักครั้งหนึ่ง ถาไมมี
เสียงรถไฟ เราอาจจะไดยินแมแตเสียงหายใจของตัวเอง และคนขางเคียงดวยซ้ําไป !
พอลงรถไฟ เราจึงไดยินแตเสียงรองเทากระทบพื้นเหล็ก ดังสนั่นหวั่นไหว แคนั้นก็หนวกหูพอแลว เขาก็
เลยไมจําเปนตองมาพูดคุยกันใหเปลืองน้ําลายเลน
แตบานเรามันรอน ถาตองมีชีวิตแบบนั้น คงตองไปอาบน้ํากันที่-ที่ทํางานกันอีกที เพราะถาออกจากรถมา
เดินแขงกัน คงจะเหงื่อไหลไคลยอยไปตามๆกัน และ ไมรูอะไรจะเกิดตามมาอีกบาง !
การใชรถไฟในญี่ปุน ถานั่งระยะทางไกลๆ นานๆจะมีเจาหนาที่โผลมาตรวจสอบ และจะขายตั๋วใหถาเรา
ซื้อนอยกวาระยะทางที่เรานั่งมา ตามจุดหมายที่เราจะลง จะไมมีคาปรับ แตที่บานเรา ฉันเคยนั่งจากมักกะสันไป
ลาดกระบัง เพื่อไปเรียนหนังสือ มันวุนวายดีจริงๆ มีทั้งการไลจับ ถูกปรับคาโดยสาร และถกเถียงกันดวยความไม
พอใจและไมเปนที่ถูกใจของทั้งสองฝาย นั่นคือการไมยอมรับซึ่งกันและกัน และความไมมีระเบียบวินัยของคนใน
สังคมบานเราเอง ที่จะตองมีการแกไข เพราะมองขามเรื่องพื้นฐานเหลานี้กันมานานแลว !
ถามองสวนนี้ของชีวิตที่จําเปนตองอยู ของชาวญี่ปุน ดูแลวก็นาสงสารอยูไมนอยเชนกัน แตอีกหลายๆมุม
มอง ที่ฉันเดินอยูระหวางถนนแคบๆ ที่คดเคี้ยวไปตามเชิงเขาลูกเตี้ยๆ ในบรรยากาศที่เย็นสบาย มีตึกรามรานคา
สองสามชั้นเรียงรายไปสองฟากทาง และบานอยูอาศัย กระจายกันเต็มไปหมด มีรถเก็บขยะที่สะอาดทันสมัยเปด
เพลงไพเราะมาตามถนนเพื่อเก็บขยะจากชาวบาน ที่จะยกออกมาให ดูแลวสบายตาสบายใจดีจริงๆ ทําใหบานเมือง
เขาไมรกรุงรัง และสกปรกเหมือนบานเราเมืองไทย มันดีตา งกันก็ตรงนี้เอง !

เมื่อคิดดูดีดีแลว แผนดินตรงอาวโตเกียว คงจะพรุนไปดวยทางรถไฟใตดิน ชีวิตทั้งใตดินบนดินระหวาง
โยโกฮามา กับโตเกียวที่ตอเนื่อง มันวุนวายไปดวยยวดยานพาหนะ และฝูงชน คงไมตางจากมดจากปลวกที่เราเห็น
ตามพื้นดินอยางแนนอน แตไมตองตกใจมากนัก เพราะทางใตดินเขามีเฉพาะเมืองใหญ 4 เมืองเทานั้น และอีกสอง
แหงคือ โอซากา กับ โกเบ ที่อยูใกลๆกัน และอยูหางจากที่นไี่ ปทางทิศใตประมาณ 400 กิโลเมตร
ตอนที่ฉันไปเยือนเมือง เกียวโต ไปชมปราสาทราชวัง วัดวิหารของเมืองหลวงเกา ไดทราบวาทางรถไฟใต
ดินสายแรก กําลังกอสรางที่เมืองนั้น เมื่อป 1981 ไมตองเทียบกับบานเราที่ยังไมมี และไมทราบวาจะมีไดเมื่อไรอีก
ดวย แมแตทางรถไฟบนดินก็ยังไมไดมาตรฐานเลยวิ่ ง เกิ น 80 กิ โ ลเมตรต อ ชั่ ว โมง ก็ ไ ม มั่ น ใจกั น แล ว กลั ว จะวิ่ ง
ออกนอกรางไปเลย !
เราจะกลับเขาไปในบริษัทโออีซี ไปทํางานและทําความเขาใจกับระบบโทรศัพท Close Numbering มีคุณ
กูโบ มาอธิบายใหฟง ไปๆมาๆฉันตองไดอธิบายภาษาอังกฤษใหคุณกูโบฟงเสียเอง ก็เลยไมรูวาใครสอนใครกันแน
แตเย็นวันนั้นโชคดี ที่คุณชิโมฮารา จะพาไปกินดินเนอร เพื่อแนะนําคุณมิกิ เพื่อนรวมงานชาวญี่ปุนคนใหม และ
เย็นพรุงนี้คุณโอกาดะบอกวา จะพาไปเที่ยวชมเมืองโยโกฮามา โอโฮ...คงจะดีไมนอย เพราะสิ่งแปลกใหม ใครๆก็
ชอบอยูแ ลว !
ที่ตําบลคิคูนา เปนชุมชนเล็กๆ สวนมากเปนบานพักอาศัยตามไหลเขาและเนินเขาเตี้ยๆ นอกจากนี้ก็มีตึก
แถวชั้นเดียว และ 2-3 ชั้น เปนรานขายอาหาร รานขายของชํา ขายเหลา รานถายรูป และรานเครื่องดื่มน้ําชากาแฟ
เปนรานเล็กๆกระทัดรัดเหมือนที่เราเห็นในภาพยนตญปี่ ุน ไมมีผิดเลย
ตามซอกซอยที่สะอาดสะอาน ริมฟุตบาท เขาวางขายผัก ผลไม ชนิดฟกแฟงแตงกวา ถั่ว มะเขือ เหมือน
บานเรา แตการจัดวางเขาทําเรียบรอยดีมาก นาหยิบ นาซื้อ และนากินทั้งนั้นเลย ซึ่งฉันทราบทีหลังวา เทคนิคการ
วางของจั ด ของ และการจั ด เก็ บ ในหี บ ห อ บ า นเราต อ งไปศึ ก ษาวิ ธี ก ารที่ ญี่ ปุ น กั น เลยที เ ดี ย ว เพราะมั น เป น
ศิลปที่ละเอียดออนพอสมควร
แมจะเปนหนาฝน แตบานเมืองเขาสะอาดมาก คงเปนเพราะระบบระบายน้ําเขาทําไดดี เนื่องจากพื้นที่สูงๆ
ต่ําๆ อํานวยใหดวย และไมมีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน ทางน้ําไหล โดยไมจําเปน การกอสรางบานเรือนจึงไม
มีการถมที่ใหสูงขึ้นเหมือนบานเรา อยางแนนอน ไมมีขยะมูลฝอยใหคุยเขี่ย เพราะเขามีขบวนการเก็บอยางดี ถา
เปนของทิ้งจริงๆที่พอใชได แตไมอยากใชแลว เขาจะวางบนทางเทาที่กําหนด เผื่อมีคนอยากได หยิบไปไดเลย ไม
ตางจากเมืองซิดนีย ออสเตรเลีย เพราะคนและประเทศของเขาพัฒนากันแลว นั่นเอง !
เย็นวันนั้น เราเดินผานโคโรราโด คอฟฟชอพ ลอดทางรถไฟที่อาศัยเดินทางมาทํางานทุกเชาเย็น เดินไต
ระดับไปตามถนนบนเนินเขา ที่สองขางทางเปนตึกเล็กตึกนอยเรียงรายกันไปตลอด แลวเลี้ยวขวาเขาไปอีกซอกซอย
จนสุดรานคายานชุมชน
ในรานนั้นเปนบารขายเหลา ลูกคาสวนใหญเปนพวกหนุมหนีเมีย มาจากบริษัทโออีซี พากันแวะมาเมา
กอนกลับบานแทบทั้งหมดเลยก็วาได พวกเราเลยพากันนั่งแซกลงไปที่เคาเตอร ที่มีชายสองคนนั่งอยูกอนแลว

เพราะที่แคบมากเลย นอกจากนี้ยังมีผัวเมียคูหนึ่งกับลูกชายนารักๆ นั่งดื่มกินกันอยูเงียบๆ พอเราไปอีก 4 คน ก็เต็ม
พื้นที่สวนนี้พอดี แตกย็ ังมีโซฟาดานหลังเปนรูปตัวแอล พอที่จะนั่งเบียดกันไดอีก 6-7 คน
สั่งเบียรตรากิรินมาดื่มกินคนละเหยือก พรอมกับผักตมสีเขียวๆในถวยเล็กๆ บดแบบขนๆ เหมือนแกงจืด
ตําลึงใสหมูบานเรา แตของเขาไมมีน้ํา รสชาติกลมกลอม อรอยมากๆเลยตั้งแตเคยกินอาหารญี่ปุนมา จากนั้นก็ตาม
ดวยแกงจืดเตาฮู ไมรูใสผักอะไรบาง อรอยดีจริงๆ สําหรับเปนกับแกลมเหลาเบียร เลยทําใหสบายทองไสขึ้นมาบาง
จากที่ตองกินเทมปุระกันทุกวัน ฉันพยายามถามคุณมิกิ(ชื่อผูชายนะครับ) ถึงวิธีการทําผักบดรสดีนั้นวาทําอยางไร?
แตอยางไร เขาก็บอกภาษาอังกฤษใหฉันเขาใจในอาหารที่กนิ ไมไดอยูดี
พอหนาตึงๆรอนๆ ก็เลยตบตูดดวยสาเกอุนๆ คนละถวยสองถวย คุณมิกิบอกวา เขาไมใชแกวดื่มสาเก หรือ
ซาเกะ กันนะ เพราะมันเสียรสชาติ ตองใชถวยแบบโบราณๆ ก็เลยมีการแนะนํากับสาวสวยเจาของรานวาใครเปน
ใคร ฉันก็เลยไดถวยเหลาสาเก มาไวใบหนึ่งเปนที่ระลึก พอมาถึงเมืองไทย มีคนขอ ก็เลยใหไปเลย...นี่คือฉันเอง !
เหลาสาเก ก็ไมตางจากขาวหมากบานเราดีดีนี่เอง แตรสชาติไมหวานจัดเหมือนขาวหมาก พอดื่มไปแค
สองจอก คุณมิกิ ชางเทคนิคที่ดูทาทางติ๋มๆเหมือนผูหญิง ชักจะเมา หัวเราะเสียงดังสนั่นแบบไมเกรงใจใครเลย
ภาษาญี่ปุนที่เรียนมา 3 ปแบบงูๆปลาๆของฉัน ก็เลยไดใชตอนนี้เอง เพราะชายคนนั้นที่นั่งทานอาหารกับลูกเมีย
แนะนําวาเปนชางออกแบบเสื้อผานามวา โนกูจิ แลวฉันชื่ออะไร ฉันเลยตอบวา “วาตาชิวะ เคมชาด ซัง เดสึ” เทา
นั้นแหละครับ ทุกคนหัวเราะชอบใจกันใหญเลย เขาถามคุณมิกิวา “เคมชาด ซัง ซานจึ กิโรนิ มิเอะมาสึ” คุณมิ
กิเลนตอบเปนภาษาอังกฤษ บอกวาเขาไมรูเหมือนกัน ฉันก็เลยตอบเขาไปวา “ซานจึ ซิ เดสึ..... 34 ปแลวครับทาน”
ทุกคนงงไปตามๆกัน ฉันเขาใจภาษาญี่ปุนหรือนี่ ! ทั้งไทยและญี่ปุน ก็เลยวุน กันไปเลย
ฉันก็เลยชวนลูกชายเขาคุยไปแบบเดาๆ แบบเด็กๆ ก็เขาใจกันไดงายมากกวา เพราะไมตองกลัววาจะถูก
หรือผิด ในขณะที่คุณ โนกูจิ ออกไปซื้อแตงโมลูกหนึ่ง ยกมาใหเปนของขวัญขอตอนรับฉันสู ญี่ปุน ก็เลยใหผาแจก
กันกินเสียเลย และเมื่อฉันสื่อความหมายของชื่อฉันใหฟง เขาเลยตัง้ ชือ่ ฉันเปนภาษาญีป่ ุนวา “คืนิ ฮาริ ซัง” โกไปเลย
! “I woud like to see you again Sharming man” คุณโนกูจิ กลาวลาฉันในคืนนัน้ กอนที่จะแยกยายกันกลับ
ในเวลา 3 สัปดาหของการตรวจรับงาน มันขลุกขลักกันพอสมควร เพราะเครื่องทํางานไมไดตามที่เราคิด
ไวเลย ทําใหเราตองถกเถียงกับชาง และวิศวกรชาวญี่ปุน จนกลัววาเขาจะไมใหขาวกิน คุณโอกาดะบอกวาไมตอง
หวงโออีซี กินไปเลยขาวปลาอาหาร เพราะมันเปนเงินของเราเองที่ไปซื้อเครื่องเขามาใช เขาพูดเหมือนที่ฉันคิดไมมี
ผิดเลย ก็เลยไมรูจะสงสารใครกันแน
ในชวงนี้มีคุณโกศล มาจากประเทศไทย ในฐานะตัวแทนบริษัทตัวกลางในการซื้อขายอุปกรณ มาพรอม
กับคุณอาวาตะ ตัวแทนจําหนายจากโอซากา ขณะเดียวกันคุณสราวุธกับคุณดิเรก ก็เดินทางจากประเทศไทย เพื่อมา
ดูงานเกีย่ วกับเครื่องโทรคมนาคม PLC อีกดวย คุณชิโมฮารา ก็เลยพาทั้งหมดนัง่ รถไฟไปทานขาวที่บานเขาเอง
คืนนั้นฉันดื่มน้ําเมามากไปหนอย แถมชิมปลาดิบ เขาไปเกินพิกัด ลืมตัวไปวา รางกายของตนเองรับของ
ดิบๆไมได พอกลับไปโรงแรม นอนฝนรายตลอดคืน พอตื่นเชา ทองรวง 5-6 ครั้ง ออนเพลียจนทนไมไหว ตอง
โทรไปบอกคุณชิโมฮารา เขาเลยบอกใหเจาของ ผูจ ัดการโรงแรม รีบไปสงฉันเขาโรงพยาบาลเปนการดวน !

ฉันเจ็บปวยอยูโดดเดี่ยวเดียวดาย คิดวาจะตายในญี่ปุนเสียแลว เพราะไปปวยเอาวันหยุด ที่พรรคพวกหนี
ไปเที่ยว โยโกฮามา, คามากุระ กันหมด ตองขอบอกทุกคนเลยวา ถาเดินทางไปตางเมือง ตองระวังสุขภาพใหดี อยา
ไดเจ็บปวยเปนอันขาด มันเหงาและเศราใจ เพราะจะหาใครมาดูแลไมไดเลย ดีไมดีใจฝอ อาจตายเอางายๆ แตวัน
นั้นหมอญี่ปุนถามอาการฉันจากผูจัดการโรงแรม แลวใหฉันนอนเฉยๆ ไมทําอะไรเลย อยูโรงพยาบาลเกือบสอง
ชั่วโมง ไดกินยาที่โรงพยาบาล 2 เม็ด สีเขียวๆเหมือนยาปรุงเอง และฉันคงผลอยหลับไปชั่วครูยาม ตื่นขึ้นมาไดยา
อีก 2 เม็ดนํากลับไปกินที่โรงแรม และหมอกําชับกับผูจัดการโรงแรม หามฉันกินขาวกินน้ําในอีก 2 วันอยางเด็ดขาด
เกือบตายเพราะอดขาวอดน้ํา พอเชาวันใหม ฉันไปสั่งอาหารชุดเชามากิน แตยังไมไดกินหรอก หนุมเจา
ของและผูจัดการโรงแรมเห็นเขา เขามายกหนีไปเลย แถมดุเอากับฉันดวย ! แตก็ไดผลดีจริงๆกับรางกายของเรา ที่
ทําตามหมอสั่ง เพราะหลังจากวันนั้น 2-3 วัน ฉันก็รูสึกสบายเปนปกติ ลองดื่มเบียรไดเฉยเลย ก็เลยตองจําวิธีไวใช
กับตัวเองมาจนถึงวันนี้
วันไหนถาอยูวางๆ คุณโอกาดะชอบถามฉันเสมอวา ประทับใจอะไรบ าง? ฉันตอบวาเฉยๆ เพราะมัน
เหมือนเคยพบเห็น มาแลวทั้งหมด จนคุณชิโมฮารา บอกวา โยโกฮามาและโตเกียว คือบานของฉันเอง ฉันเลยพูด
เลนๆวา นาจะเปนทั้งประเทศญี่ปุนเลยทีเดียว คงไมใชสองเมืองนี้เทานั้น ! เขาก็เลยหัวเราะ

ดอกอาซาเลีย สีขาว ชมพู มวง และแดง ประดับบนพุมตนอยางเปนระเบียบเรียบรอย เปนหยอมๆ แลดู
สวยสดงดงาม อยูในสนามหญาเขียวขจีในหนาฝนของญี่ปุนวันนี้ ที่ไดสัมผัสอากาศที่เย็นสบายก็สุขใจกันพอแลว
อากาศเย็นแบบปกติธรรมดา ดูเหมือนหนาหนาวตอนกลางคืนที่เขื่อนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ ยังหนาวกวา มาก
มายหลายเทาตัว

เพื่อเปนการผอนคลาย วันเสารทางบริษัทโออีซี เขาจะมีเจาหนาที่พานําเที่ยว สําหรับวันอาทิตยเปนหนาที่
ของเราที่จะชวยเหลือตัวเอง เราจึงไดไปเที่ยวยานการคา ชินจูกุ ไปดูกีฬาที่สนามกีฬาแหงชาติ โครากูเอน ในกรุง
โตเกียว ไปชม อิมพีเรี่ยล พาเลซ และสวนสาธารณะรอบๆบริเวณพระราชวัง ไปขึ้น โตเกียวทาวเวอร ที่สูงกวาหอ
คอยไอเฟล ของฝรั่งเศสเพียงเล็กนอย เพื่อชมทิวทัศนกรุงโตเกียว
อาทิตยหลังๆคุณซาโตะ ที่ไมชอบพูดอังกฤษพาไปทองเที่ยวถนนยานกินซา ไป อะซาคาซา เพื่อดูวัดวา
อาราม ไปเทีย่ วถนนอากิบาฮารา เพือ่ ดูเครื่องใชไฟฟาและอีเลคโทรนิกส ที่มืดฟามัวดินดวยอุปกรณเครื่องเลนตางๆ
เหมือนเปนดินแดนอีกโลกหนึ่ง
มีอยูวันหนึ่ง คุณอินาอิชิ วิศวกรผูออกแบบ กับคณะทํางานที่มีคุณมิกิ เปนหัวหนางาน แกไขปญหาไมได
ฉันกับไพศาลตองอยูก ับเขาถึง 4 ทุมมาสองวันแลว จึงไดกลับโรงแรมที่พกั แตเขาพากันทํางานจนถึงเที่ยงคืนทุกวัน
เพราะกลัวจะแกไขปญหาไมได ทํางานไมทัน ไพศาลถามฉันวา มันควรจะเสียที่ไหน? เพราะอะไรกันแน ที่เขาแก
ไขกันไมได
ฉันเห็นพวกเขาพากันอิดโรยจริงๆ จึงไดบอกเขาตามประสบการณที่ทํางานมา รวมทั้งไดศึกษาระบบของ
เครื่องแบบใหมที่บริษัทโออีซี นี่ดวย วามันเกิดจากการตอสายผิดพลาดบางจุดในชุมสายที่จะนําไปใชที่ สถานีไฟ
ฟาเชียงใหม1 เลยทําใหเลื่อนตําแหนงสายไปทั้งหมด และมี ไดโอต บางตัวตอสายกลับขั้วกัน เครื่องก็เลยทํางาน
ไมได เพราะฉันสังเกตดูไดจากการทํางานของ รีเลย ทีไ่ มเหมือนเครื่องอื่นๆ
เทานั้นเองทุกคนก็หูตาสวาง คุณอินาอิชิ ใชเวลาบายวันนั้นไมถึง 10 นาที ก็แกไขปญหาไดทั้งหมด เพราะ
ชางเทคนิคทํางานพลาดเหมือนที่ฉันบอกทุกประการ พอตกเย็นเขาเลยพาพวกเราไปเลี้ยงกันยกใหญเลย ไดกินแม
แตตมยําปลาชอน ที่คุณดิเรกเห็นมาสตาดที่ติดอยูกับขอบถวยตมยํา นึกวาไขปลาชอน หลงเอาชอนตักเขาปาก และ
จําตองกล้ํากลืน ทุกคนตกใจจนอยากจะหัวเราะ แตหัวเราะไมออก เพราะสงสารที่เห็นน้ําตาเขาไหลพรากไปเลย
และฉันก็ไดรองเพลงแบบ “คาราโอเกะ” เปนครั้งแรกในชีวิต ที่หองอาหารในยานคิคูนา ของชินโยโกฮามา นั่นเอง
ในชวงเวลานัน้ นาจะเปนการเริ่มตนของ คาราโอเกะ ของชาวญี่ปนุ ดวย แลวแพรหลายมาสูเมืองไทยจนถึงวันนี้
เย็นนั้น ทุกคนไดดื่มกินและรองเพลง กับไมโครโฟนผานเครื่องเสียงแบบธรรมดาๆ แตกส็ นุกดี เพราะมีทั้ง
เพลงไทยและญี่ปุนสลับกัน พอฉันรองเพลงมนตรักดอกคําใต เพียงทอนเดียวสั้นๆใหฟง ตามดวยมนตรักปาซาง ที่
เปนทํานองแบบไมเนอรเหมือนเพลงญี่ปุน ก็ไดรับเสียงตบมือเกรียวกราวจากคนเมาทั้งราน(จนรูสึกหนวกหู) แถม
มีเจาหนุม กลุมที่นั่งขางๆหันมาคุยภาษาญี่ปุนปนอังกฤษกับฉัน ก็เลยไดมั่วภาษาญี่ปุนแบบนัวเนียกันไปเลย จากนั้น
เราก็ไปตอที่โตะสนุกเกอร และไปโยนโบลิ่งกันที่ชานเมือง อีกดวย
รายการสุดทายยังกลับไปรานอาหารที่รองเพลงไดดว ย คลอเคลียนองหนูไดดว ย ก็เลยสนุกไมนอยเลย !
วันตอๆมาในชวงพักและตอนเย็นกอนจะกลับโรงแรม มีหลายคนมาคุยดวยเกี่ยวกับการรับงานสวนตัวที่
บาน เขาถามวาฉันทําอะไรบางไหม? ฉันสั่นหนาบอกวาไม แตถามีใครมาขอใหซอมอะไรให ฉันก็ชวยทําใหแบบ
ไมเอาเงินเหมือนกัน และคุณมิกิถามฉันวา อยากจะทํางานในญี่ปุนเลยไหม ? จะไดเงินเดือนๆละแสนบาทเลยทีเดียว

แตฉันคิดดูแลวโซบะชามละรอยบาท สูบะหมี่ราคาไมถึง 10 บาทเราไมได คาใชจายก็คงไมตางกับเงินเดือนหมื่น
บาทที่ฉันไดอยูแลวในเมืองไทย อีกอยางสุขภาพก็ไมคอยดี และฉันก็ไมเคยคิดจะรวยอีกดวย เลยบอกไมเอาดีกวา
ฉันจะกลับบาน เมืองไทย !
สําหรับการพักผอนทองเที่ยว เทาที่พอมีเวลาบางของฉันกับไพศาลนั้น ในวันอาทิตยวันหนึ่งก็เลยพากัน
นั่งรถเมลที่หนาโรงแรมเขาไปชมศูนยกลางเมืองโยโกฮามา แตขณะที่ยืนรอจะขึ้นรถเมล มีชาวญี่ปุนอายุกลางๆคน
2-3 คน เดินมาถามเปนภาษาญี่ปุนกับฉัน เสียงรัวเหมือนขาวโพดคั่ว รูวาเขาถามวา จะเดินทางเขากรุงโตเกียวได
อยางไร แตก็ไมรูจะตอบอยางไรดี ที่จะทําใหเขาเขาใจ ก็เลยยิ้มๆบอกเขาวา อะโนเน- เราเปนคนไทย ไมใชญี่ปุน
และชี้บอกใบใหไปที่สถานีรถไฟชินโยโกฮามา ถามคนที่นนั่ แลวจะไปไดเองโดยไมยากนัก
คิดวาพวกเขา ก็คงเปนบานนอกเขากรุงเหมือนบานเรา ที่เขาบางกอกแลว มึนงง ไปไหนไมเปนนัน่ เอง !
รถเมลพาเราลัดเลาะขามหวยขึ้นเขาไปเรื่อย จนออกถนนใหญ เขาสูศูนยกลางเมืองโยโกฮามา เขาชมหาง
สรรพสินคาและผูคน ใหญโตแคไหนไมทราบ เพราะสูงหลายชั้นที่โผลบนดิน แตก็อยูลึกลงไปใตดินไมต่ํากวา 3
ชั้น จนถึงระดับสถานีรถไฟใตดนิ ที่เราเดินไปเดินมาไปโผลที่นั่น ที่สามารถนั่งรถไฟใตดินเขากรุงโตเกียวไดเลย
เดินออกจากหางนั้นเพื่อจะกลับ ดวยการถามเขาวาจะออกทางไหนที่จะไปชินโยโกฮามาไดดวยรถเมล
แลวก็ไปตามที่เขาบอก พอโผลขึ้นมาบนดินก็พบตัวเองอยูคนละฟากถนน มองเห็นหางสรรพสินคา ตึกรามหนา
แนนอยูอีกฟากหนึ่ง เราเดินไปรอรถเมล เจอพรรคพวกตัวดําๆรัวภาษาอังกฤษใส จึงไดรูวา ทหารเรือฟลิปปนส มา
เที่ยววันหยุด หลงทางกลับทาเรือ ฉันเลยชี้บอกวา นั่งรถไฟไปลง คามากุระ แลวจะกลับไดเอง แตก็อดขําไมได ถา
ฉันตัวดํากวานี้ คงไดรายภาษากาตาลอก กันอยางแนนอน !
เย็นวันหนึ่งไปนั่งดื่มคนเดียวที่รานเหลาใกลๆที่พัก เจาหนุมคนเสิรฟ พอรูวาเปนคนไทย เลยบริการอยางดี
และเทเหลาแถมใหมากกวาที่ฉันซื้อทีละดริงสอีกดวย เพราะฉันใหเงินบาท และบุหรี่ของบานเราแกเขาเปนที่ระลึก
วันหลังมานั่งยองๆจับเขาฉันคุย ดวยความเปนกันเอง ก็คงเหมือนเราเคยเหอฝรั่งที่เห็นใหมๆ ตอนเปนเด็ก นัน่ เอง
กลับโรงแรม กดลิฟทผิด ขึ้นไปถึงชั้น 8 โผลออกไปเจอเจาหนุมหนาตี๋ ตัวใหญอวนๆกลมๆ กําลังยืนกด
เอาน้ําอัดลมที่ตูอัตโนมัต ก็เลยไปยืนดู และกดเอามากินเองบางเพราะคอแหง ไดยินเขาถามวา มาจากไหน? ฉัน
บอกมาจากรานเหลา? แถมถามตอวา ไมใชคนญี่ปุนใชไหม?
อะไรของเขา(วะ) เจาอวนนี่ถามซอกแซกดีจริงๆ ฉันคิด เลยบอกวา ขามาจากสหรัฐอเมริกา เขาก็เลย
หัวเราะ หนาตายังงี้หรือมาจาก USA. แลวเขาพูดอยางภูมิใจวาเปนคนสิงคโปร
ก็ฉันจะมาจากอเมริกาบางไมไดหรือไง เคยไปไหมฮาวาย หนาตาคนที่นั่น เหมือนฉัน นี่แหละ ! ฉันพูดให
เจาอวนงง เลน แลวก็เดินจากไปทันที และอดขําไมไดเหมือนกัน คิดในใจวา อยาภูมิใจอะไรมากนักเลย เจาหมูอว น
เอย ...จะยังไงเจาก็มาเพือ่ เอาเทคโนโลยีบางอยางจากญี่ปุน เชนเดียวกับขา นัน่ เอง !
สําหรับในชวงวันหยุดที่ทองไปในกรุงโตเกียว ไดพบคนไทยหลายกลุม หลายคน ทั้งชายหญิง ตางคนตาง
อาชีพ ตางวัตถุประสงค ที่พากันไปเดินทอมๆอยูบ านเมืองเขา เราสองคนอยูชินโยโกฮามา เกือบจะครบเดือน ก็ตอ ง

ยายไปอยูโรงแรม 14 ชั้นในเมืองโยโกฮามา เพราะบริษัทโออีซีจองใหเราตามกําหนดเวลาที่คิดวาจะเสร็จงาน แต
ปรากฎวาทํางานกันไมเสร็จ ตองตอเวลาไปอีกเปนอาทิตย เลยทุลักทุเลกันพอสมควร
เมื่อการทํางานจบลงดวยความเรียบรอย อุปกรณก็พรอมที่จะสงลงเรือไปสูเมืองไทย และเราไดบัญญัติ 12
ประการ สําหรับนําไปแกไขปญหาชุมสายโทรศัพทที่ติดตั้งไปแลวที่เขต 3 ภาคใตบานเรา และแลวก็ถึงเวลา อําลา
โยโกฮามา ดวยการเลี้ยงสงที่ไชนาทาวน ยานคนจีนใกลๆทาเรือ วันนั้นทานผูอํานวยการใหญฝายขาย มาเปนเกียรติ
รวมรับประทานอาหาร ฉันก็เลยไดพูดถึง Ultimate reality และ Relative reality อันเปนความเชื่อของชาวตะวันออก
กับชาวตะวันตก ที่แตกตางกันใหเขาฟงวา
ชาวตะวันตกมีความเชื่อ เพื่อเขาถึงความจริงอันสัมพัทธ ที่ตองพิสูจนออกมาไดเปนสวนมาก แต ชาว
ตะวันออก มีความเชื่อเพื่อเขาถึงความจริงอันสูงสง ที่ละเอียดออน เพื่อการปลอยวาง ซึ่งเปนไปคนละแบบ คนละ
ทิศทางกันไปเลย
ดวยเหตุนี้ชาวตะวันออกจึงไมไดดิ้นรนเพื่อสรางสรรคทางวัตถุเทาที่ควร อยูกันแบบสบายๆ จึงไดเปนอยู
กันเชนปจจุบนั นี้ แตถาอยากเจริญกาวหนาทางวัตถุใหมากๆ ก็ตอ งเอาแบบฝรั่ง และขณะนี้ ญี่ปุนก็เอาแบบฝรั่งมาใช
เพราะ ชีวิตที่จําเปนตองอยู มันบังคับ จึงรุดหนากวาทุกประเทศในเอเซีย เราจึงไดเห็นเด็กๆวัยรุนญี่ปุนเอาวิทยุ เทป
เพลงของ เอลวิส เพลสลีย มาเปด เตนรํา โยกคลอน ตามสวนสาธารณะเปนที่สนุกสนาน และเปนยุคเดียวกัน ที่
เพลง สุกี้ยากี้ ของ เคียว ซาคาโมโต ก็กําลังโดงดังไปทั่วโลก อีกดวย
วันนั้น ฉันไดศึกษา และเรียนรูศาสนาเปรียบเทียบไปโดยปริยาย เพราะทานผูอํานวยการมีญาติบวชเปน
พระผูใหญของญี่ปุน ก็เลยไดรับรูเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อของชาวญี่ปุน ประดับสติปญญาขึ้นมาบาง และ
หลายคน ณ ที่นนั้ ก็ไดรับฟงความคิดเห็นที่ไมเหมือนใครของฉัน เชนกัน
เนื่องจากถูกถามอยูบอยๆเกี่ยวกับความประทับใจในญี่ปุน จากชาวญี่ปุนเอง ฉันเลยบอกเขาวา ความจริง

ธรรมชาติสมบูรณแบบอยูในตัวมันเอง เราเปนสวนหนึ่งที่พยายามไขวควา วิ่งตาม แลวก็วิ่ง
หนีความจริงตางๆ ดวยความไมรู ดวยการสราง แลวก็ทําลาย ในขณะที่ทุกคนตองอยูอาศัย
ภายใตกฎเกณฑของธรรมชาติไปตลอดชีวิต ทุกหนทุกแหงที่ฉันเห็น ไมวาจะเปนญี่ปุนหรือที่แหงไหน
มันก็ไมมคี วามแตกตางกันเลย จึงไมมีที่ไหนจะประทับใจเทาที่ควร เพราะมันเหมือนกันทุกแหง ทัว่ โลก !
วันนัน้ ฉันลองถามชาวญี่ปุนดูวา ทําไมเมืองใหญๆของญี่ปุน สวนมากจะอยูทางชายฝงทะเลตะวันออกของ
เกาะตางๆทั้งหมด ปรากฏวาไมมีใครตอบ คงไมใชเขาไมมีความรู เพียงแตคนบางกลุมไมมีเวลาที่จะคิดถึงเรื่องนี้
เทานั้นเอง มันเปนเรื่องใกลตัวเกินไป เพราะเกิดมาก็เห็นเปนเชนนี้อยูแลว ไมรูจะไปคิดถึงมันทําไม? เพื่ออะไร?
แตฉันตองรูและควรจะรูดวย เพราะทุกอยางตางเปนองครวม ที่ทําใหญี่ปุนเจริญไปกอนหนาประเทศตางๆในเอเซีย
ก็เลยไดอธิบายใหเขาฟงวา เพราะอากาศมันอบอุนกวาฝงทะเลตะวันตก ที่เกิดจากการหมุนของโลกและสภาพของ
แผนดินกับมหาสมุทร รวมทั้งทิศทางลมและกระแสน้ําในมหาสมุทร นั่นเอง ที่มีกระแสน้ําอุนกุโรชิโวจากเสนศูนย
สูตรไหลผานทางฝงตะวันออก แตฝงตะวันตกกลับเปนกระแสน้ําเย็นโอยาชิโวไหลมาจากทะเลเบริ่งทางเหนือ

อากาศก็เลยตางกันมาก ผูคนก็เลยมาอาศัยทางฝงตะวันออก โดยธรรมชาติบังคับแบบไมรูตัว และทางตะวันออก
เฉียงเหนือของเกาะฮอคไกโดที่กระแสน้ําอุนและน้ําเย็นเจอกัน เลยเปนแหลงอาหารของปลาที่อุดมสมบูรณ ที่มี
การทําประมงของชาวญี่ปุน นั่นเอง
เชาวันใหมคุณชิโมฮารา ผูจัดการใหญดานการตลาดทั่วโลกของบริษัทโออีซี นัยวามีเงินเดือนมากกวา
วิศวกรถึง 4 เทาตัว และคุณโอกาดะผูจัดการดานบริหารทั่วไป ก็มาสงเราขึ้นรถดวนชินคันเซน ที่ชินโยโกฮามา
เขาอธิบายวา เราตองไปยืนรอที่ชองตามหมายเลขที่เราซื้อตั๋ว เพราะรถจะหยุด ประตูจะตรงหมายเลขที่เราซื้อตั๋ว
ตามหมายเลขโบกี้พอดีเลย แลวรถก็จะวิ่งไปทางนี้ พรอมกับชี้มือไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนทิศทางเขาสู
โตเกียว ฉันก็เลยหัวเราะเบาๆ
เขามองมาที่เรา ก็เลยอธิบายใหเขาฟงวา พอรถหยุด ประตูตูรถไฟจะอยูตรงหนาเราพอดี พรอมกับเปดรับ
อยางอัตโนมัติ แลวเราก็หิ้วประเปาขึ้นรถ ไมถึง 5 นาที รถก็จะวิ่งลองใต พรอมกับชี้ไปในทิศทางตรงกันขามที่แก
บอกใหแกดู แลวเราก็แกลงไมรูไมชี้กนั เอง แตทกุ คนก็อดหัวเราะกันไมได ! แกบอกวา...
คืนิ ฮาริ ซัง คุณรูจริงๆ ไมสงสัยใดใดอีกแลว ญี่ปุน คือประเทศของคุณ !
ฉันขึ้นรถชินคันเซน เรียบรอย โบกมืออําลา... ซาโยนาระ โตกิโย & โยโกฮามา สวัสดีลากอนทุกคน... ถา
มีโอกาส ฉันจะกลับมา...!

นั่งรถดวนชินคันเซน เลียบชายฝงตะวันออกของเกาะฮอนชู ผานเมืองเล็กเมืองนอยไปเรื่อยๆ เหลือบ
แลไปทางตะวันตกดานขวามือตามที่รับทราบมา เพื่อมองหาภูเขาไฟ “ฟูจิ” ที่ใครๆบอกวาสวยงามนักหนา แตเมฆ
หมอกหนาทึบเปนมานบังตา เราจึงไมไดเห็นธรรมชาติที่สวยงามนั้นเลย แตเห็นเปนอยางอื่นไป
รถดว นชิน คั นเซน นั่ งนิ่ มนวลมากเลย เหมื อ นนั่ ง อยู ใ นห อ งแอร ที่ บ า น เบาะที่ นั่ งมี ข า งละ 4 ที่ติด กัน
เหมือนโซฟาในหองรับแขกที่บาน แถวละ 8 ที่นั่ง แถมดวยพนักพิงที่สามารถโยกได ซึ่งก็ขึ้นอยูกับวาหัวรถจักรจะ
เชื่อมตอมาลากทางดานไหน โดยเวนชองกลางเปนทางเดิน ไมตางจากเครื่องบินเลย แตเงียบสนิท ไรสรรพสําเนียง

ใดใด จึงเปนบรรยากาศที่นานอนหลับมากที่สุดเลย แตใครจะนอนไดลง เพราะเปนครั้งแรกที่ไดสัมผัสการเดินทาง
ผานธรรมชาติ และบานเมืองที่ไมเคยเห็นมากอน
ชินคันเซนวิ่งอยูบนทางดวนพิเศษเฉพาะ มีความสูงประมาณตึกสามชั้น ดวยความเร็ว 210 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตรจากโตเกียว ผานชินโยโกฮามา นาโกยา เกียวโต โอซากา และ.....รถหยุด
จอดตามที่กลาวแลวเทานั้น เพราะเมืองเล็กเมืองนอยจะวิ่งผานไปเฉยๆ ถึงโอซากา จึงใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเทา
นั้นเอง แตเทาที่ทราบ รถชินคันเซนจะไปถึงเมือง อูฟูโอกะ ในเกาะกิวชิว ถาจําไมผิดตามที่คณ
ุ อาวาตะบอกมา
เราลงที่โอซากา มีคุณอาวาตะมาตอนรับพรอมกับคุณโกศล จากบริษัทยูติลิตี้ (ประเทศไทย) อีกคน เพื่ออยู
ตออีก 2-3 วัน ตามคําเชิญของบริษัท อินาบา ตัวแทนจําหนายของบริษัทโออีซี ก็ตองขอขอบคุณ คุณโกศลดวยที่
ตามไปดูแล ไมเชนนัน้ โออีซี คงไมจายเงินกนถุง 5,000 บาท เปนคาเหลาใหฉันไดใชจายแนๆเลย
ที่โอซากา หาโรงแรมที่พักยากจริงๆ เลยไดโรงแรมเกาๆ ที่มีกลิ่นสาบของพรมปูพื้น บอกเราวา เกาจริงๆ
พอถึงตอนเย็นคุณอาวาตะมารับไปทานอาหาร กับ ประธานบริษัทอินาบา ซึ่งแกมีรูปรางเล็กๆ ฉบับกระเปา คง
เปนตนแบบชาวญี่ปุนดั้งเดิม อยางไมตองสงสัย แตคุยสนุก เปนกันเองมากๆเลย และ วันนี้ไดกินอาหารแบบชาว
โอซากา ที่มีขั้นตอนเหมือนเมืองไทยมากขึ้น แตสิ่งที่ขาดไมได คือเหลาสาเก อโวกาโด และแตงโม มีไวดื่มกิน
กอนและหลังอาหารตามลําดับ แลวก็พากันกลับ กอนที่เกือบจะเมาไดที่ เพราะฉันดื่มตุนไวใหมากกวาใครๆ เพื่อ
จะไดนอนหลับสนิทเทานั้นเอง แตรูสึกยังไมพอเพียงดวยซ้ําไป
พอกลับไปที่โรงแรม จึงรูสึกวาเงียบเหงาคนมาพักพอสมควร ฉันเขาหองนอนที่เปนหองเตียงคู ไมนานก็
หลับสนิทดวยความออนเพลีย แตก็ตองงัวเงียตื่นขึ้นมา เพราะรูสึกวามีเสียงคลื่นความถี่ที่ต่ํามาก บีบอัดหู จนทน
ไมไหว เปนคลื่นเสียงเดียวกันกับตอนที่ฉันเห็นจิตวิญญาณ ของ คุณตาพัลลภ ไชยหาญ มาทวงสัญญากับฉัน ที่
เขื่อนอุบลรัตน(วาเมื่อไหรจะแตงงานกับลูกสาวทาน ที่เคยรับปากกันไวกอ นตาย!) ในค่ําคืนวันหนึ่ง ไมมผี ิดเลย !
เหลือบแลไปทางเตียงที่วาง ดวยสัญชาติญาณ เห็นชายชาวญี่ปุน รูปรางผอมทาทางสูงใหญพอสมควร อายุ
คงอยูในวัยกลางคน กําลังนั่งหยอนขาอยูที่เตียงนอน และจองมองมาที่ฉันดวยสายตาที่แข็งกราวแบบประสงคราย
ฉันตกใจกลัว จนหายมึนเมาเปนปลิดทิ้ง !...ใคร?...มานัง่ อยูใ นหองฉันไดยังไง? !
พยายามตั้งสติ นอนหงายหลับตากําหนดจิต เพราะจะลุกก็ลุกขึ้นมาไมได มือคลําที่หนาอก เจอหลวงปูขาว
ที่แขวนอยูที่คอ ขอใหทานชวยคุมครองดวย มีความรูสึกเหมือนกับเขาบอกฉันวา...มานอนที่นี่ทําไม? มันเปนหอง
ของเขา เขาไมใหนอน... ฉันเลยพยายามบอกเขาภายในใจวา ขาฯมาจากเมืองไทย มาอาศัยชั่วคราวเทานั้น ไมไดมา
เพื่อรบกวนอะไรเขาหรอก อีก 2-3 วันก็จะกลับไปแลว
ไมทราบวาจิตวิญญาณเขาจะเขาใจหรือเปลา แตฉันสุดที่จะทน เพราะอึดอัด แทบหายใจไมออก คิดไดวา
ชาวญี่ปุนก็นับถือพุทธ ลัทธิชินโต ก็เลยนอนหลับตา ลืมตามองเพดานบาง พรอมกับรายยาวบทสวดมนตคาถาบาลี
ไปเรื่อยๆ ในที่สุดคลื่นความถี่ต่ําก็จางลงๆ และรางที่ปรากฏก็เลือนลางไปทีละนอยๆ และจางหายไปในที่สดุ !
ฉันสะดุง ลุกขึ้นไดในฉับพลัน เหงื่อไหลไคลยอย ทั้งๆที่นอนอยูในหองแอรเย็นฉ่ํา ไมตองขยี้ตาดวยความ

ซึมเซาใดใดทั้งสิน้ รีบเปดไฟหัวเตียงใหสวางมากขึน้ เหลือบมองนาฬิกา บอกเวลา 5 ทุมกวาๆเทานัน้ เอง
ฉันพึ่งจะนอนและหลับไปไมถึงครึ่งชั่วโมงดวยซ้ําไป สงสัยหองนี้มีอะไร? เขาเปนใคร? รูสึกกลัว และ
เกรงเขาบาง แตกบ็ อกเขาเปนภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งวา มาอาศัยชั่วคราวเทานัน้ นะ 2-3 วันก็จะกลับบานเมืองไทยแลว
ตองขอโทษมากๆดวยที่มารบกวน ตางคนตางอยูก็แลวกัน อยากวนกันเลย.....รีบโทรศัพทไปหาไพศาลที่หองพัก
เขา ก็ไมรับสาย โทรลงไปขางลางที่เคาเตอรก็ไมมีใครรับ โรงแรมเกา คนพักนอย ก็เลยไมมีใครอยูเฝาดูแล...ก็เลย
ไดแตบน เวรกรรมแทๆ เรา !
ฉันควาลูกกุญแจหองได รีบเผนออกจากหองไปหาไพศาลทันที ไปปลุกเขายังไง เขาก็ไมตื่น ออนอกออน
ใจ จะเดินลงไปโถงดานลางก็ยิ่งมืดมิด ตองเดินกลับเขาหองพัก นั่งสํารวจสิ่งตางๆในหอง เตียงเกาๆ พรมเกาๆจน
มีกลิ่นสาบ และอะไรๆ มันโทรมๆไปหมด และ... ฉันคิดวา จิตวิญญาณนั้น เขาคงตายในหองนี้อยางแนนอน !

ก็ไมรูจะทํายังไงดี ฉันเลยนั่งสมาธิ หลับตา กําหนดจิต เหมือนตอนที่บวชเปนพระเมื่อป 2517 คิดถึง
บุญคุณพอแม หลวงปูครูอาจารย ที่ไดกราบไหวบูชา ระลึกถึงคุณงามความดีทเี่ ราไดเคยทําไว ระลึกถึงพระรัตนตรัย
เปนที่พึ่ง คิดถึงสิ่งที่เคยเจอในมิติที่ 4 และสัมผัสที่ 6 มากอนแลวหลายครั้ง เราเคยเปนลูกศิษยของพระตถาคตเจา
ไมกลัวอะไรอยูแลว แมแตความตาย เกิดแกเจ็บตาย เปนเรื่องธรรมดา วันหนึ่งขางหนา ฉันก็จะตายเชนเดียวกับทาน
นั่นเอง ก็ขอใหทําจิตบําเพ็ญตนใหพนภัย เพื่อไปสูสุคติดวยกันเถิด อยาไดจองเวรและเบียดเบียนกันเลย หยุดเวร
ละบาปกันได ทุกคนก็จะพนทุกข และมีความสุขในบั้นปลาย ในที่สดุ
ฉันนั่งสมาธิแผเมตตาใหเขาไป ยาวนานแคไหนไมทราบได แตเมื่อใจตนเองสงบลงแลว สมควรจะพัก
ผอนไดแลว จึงลมตัวลงนอน พรอมกับยกเหรียญหลวงปูขาวที่หอยคอ พนมมือบูชาขึ้นเหนือเกลา และหลับไปกับ
คําภาวนา ...พุทโธ...พุทโธ...พุทโธ....
รุงเชาวันใหม คุณอาวาตะ มารับที่โรงแรม หลังอาหารเชาแลว ฉันบอกเขาวาเจออะไรเมื่อคืนนี้ที่หองนอน
แลวเราก็ขอไปพักที่โรงแรมแหงใหม ตอจากนั้นก็ไปดูงานของบริษัทอินาบา แลวเดินทางเขาไปชม ปราสาทโอ
ซากา สวนสาธารณะ ศูนยกลางการคาขายของเมือง สถานเริงรมยยามราตรี ยานของคนกลางคืน ที่ไมมีวันหลับ
ของโอซากา ทองเทีย่ วไปกันตลอดทั้งวัน จนมืดค่ํา
วันตอมา คุณอาวาตะขับรถมาสดาสีแดง รุนใหมเอี่ยม สวนตัวของเขามารับ เขาบอกราคาซื้อสด 1 แสน
บาท เทากับเงินเดือนเขาพอดีเลย พอมาเทียบกับเมืองไทยเรา มันแพงกวาเขาตั้ง 5 เทาตัว ถาฉันจะซื้อ ตองไปทํางาน
ที่ญี่ปุน และซือ้ ที่ญี่ปุน โดยยอมอดขาวสักหนึ่งเดือน ไดรถพอดีเลย
แตที่เมืองไทยตอนนี้(พ.ศ. 2524) ฉันมีเงินเดือนแคหมื่นเดียว ไมตองพูดถึงเลย เพราะ ฉันมีรถเฟยต 128
คันเล็กๆ ที่ซื้อมาจากกรุงเทพฯ 2 หมืน่ บาท จะเกาแคไหน ดูที่ราคาไดเลย
สําหรับวันนี้คุณอาวาตะพาเราไปเที่ยวชมวัดวาอารามหลายๆแหง รวมทั้งปราสาทสีทอง และพระราชวังที่
กรุงเกียวโต เมืองหลวงเกาของญี่ปุน ไดภาพสวยๆของดอกซากุระ มาดูดวย และเลยขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาสูงใน
ตอนเย็นๆ เกือบจะขามเกาะฮอนชูไปทางฝงตะวันตกบนเสนทางสูเมืองโอสุ ที่ไมไกลจากโอซากามากนัก ไดชม
ทะเลสาบ”บิวา” ที่ใหญที่สุดของญี่ปุน จากมุมสูงที่มองเห็นครอบคลุมไปทั้งหมด มีสถานที่พักผอน อาบน้ําพุรอน-

น้ําแร ตามไหลเขา ที่ลาดชันไปสูทะเลสาบ อยูหลายๆแหง เหมาะสําหรับผูที่มีเงินมากๆ จะไดไปพักผอน เพื่อให
รางวัลแกชีวิตตนเองบาง แตสําหรับคนอยางเรา อยาพึ่งไปคิดถึงเลย ! เพราะมันไดแคคิดเทานั้นเอง กลับไปอาบที่
บานเราไดเลย ทีภ่ าคเหนือก็มีน้ําแรใหอาบอยูมากมายเหมือนกัน !
แลวคุณรูไ หมวา มันเหมือนกันที่ตรงนีไ้ ดอยางไร? เอาไปคิดเองก็แลวกันนะ !

ภาพดอกซากุระบานสพรั่งอยางสวยงาม ที่วดั นินนาจิ กรุงเกียวโต เมืองหลวงเกาญี่ปุน
กลับสูเมืองโอซากาในตอนมืดๆ พากันแวะตลาดอาหาร ฉันลองไปซื้อขาวโพดคั่ว 2 ถุง คิดวามันจะถูกๆ
ที่ไหนได ราคาตั้ง รอยบาทเลยทีเดียว ในขณะที่บานเราแค 5 บาทเทานั้นเอง มันแพงเกินไป ไมกลากิน พอถูกคุณ
อาวาตะ เยาแหย ฉันเลยบอกวาซื้อไปฝากลูกชายเขาที่บานไปเลย เพราะวันนี้ตกลงกันแลววา จะไปบานเขาที่อาศัย
อยูแฟลตชุด 2 หองใหญๆ ชานกรุงโอซากา เพื่อไปกินเนื้อยางเกาหลี แบบโอซากากันบาง วารสชาติมันจะตางกับที่
อืน่ อยางไร? และมันก็อรอยจริงๆ เมื่อไดลิ้มรส ! ในวันนัน้
เชาวันตอมา เรานั่งรถไฟลองใตสูเมืองโกเบ ที่อยูไมไกลจากโอซากามากนัก ในขณะที่ฝนตกปรอยๆ และ
อากาศก็สลึมสลือเอามากๆเลย แลวก็ไดนั่งรถแมเหล็กไฟฟารางเดี่ยว ยกระดับ แบบ “โมโนเรลย” เปนครั้งแรกใน
ชีวิต เพื่อเขาไปสูงานแสดงสินคาและเทคโนโลยี “พอรโตเพียร '81” ที่เขาจัดแสดงไวในเกาะ ที่ถมทะเลสรางขึ้นมา
เองในอาวโกเบ โดยใชระยะเวลาจัดงานแสดงยาวนานเปนเดือนๆ เพื่อรองรับผูคนที่จะมาทองเที่ยวจากทัว่ โลก

รถไฟรางเดี่ยว พึ่งไดรับการพัฒนาทดลองใช อีกทั้งเวลารถวิ่ง ขบวนรถไฟจะยกตัวลอยขึ้นจากราง
ดวยพลังคลื่นแมเหล็กไฟฟา โดยถูกควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรแบบอัตโนมัติ จึงทําใหเรานั่งไป เหมือนลอง
ลอยไปในอากาศที่ราบเรียบ ทามกลางบรรยากาศที่ฝนตกปรอยๆ เปนใจอีกดวย วันนั้นจึงเหมือนทองไปในสวรรค
พิมานแมน ก็ไมปาน (พูดเหมือนเคยไปสวรรคมาแลว)
ภายในงาน มี พาวิลเลี่ยน เปนอาคารแสดงเทคโนโลยีตางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่โลกจะกาวหนาตอไป
32 แหง รวมทั้งสวนสนุกที่อยูมุมนอกสุดของเกาะ ซึ่งเราขึ้นไปเสี่ยงตายกับรถรางเหาะ ที่วิ่งดวยความเร็วสูง พอถึง
สวนโคง เหมือนถูกมือยักษเหวี่ยงออกไปจากเสนทาง เหมือนถูกขวางไปในอากาศเลยทีเดียว แตเรายังติดแนนอยู
กับที่นั่ง เลนเอาหัวใจแทบวายไปตามๆกัน
แตที่สนุกที่สุดดูเหมือนแคไปยืนดู ชิงชาที่แกวงไปรอบแกนหมุนที่เปนวงกลมแบบชาๆ ไดเห็นชิงชาสาย
ยาวๆที่ผูกหอยไวรอบๆเครื่องหมุนรูปทรงกลมเหมือนดอกเห็ด และมีเด็กวัยรุนเปนสวนมากขึ้นไปนั่งเต็มจํานวน
ชิงชา ดูเหมือนจะประมาณสิบกวาที่นั่ง(จําไมไดเพราะนับไมทั่วถึง) เมื่อแกนหมุนเพิ่มความเร็วมากขึ้นๆ ก็ถูก
เหวี่ยงออกไปจากศูนยกลางมากพอสมควร เลยไดฟงเสียงเด็กสาวๆวัยรุน รองกรี๊ดๆ ดังสนั่นหวั่นไหว มันคง
เหมือนลอยอยูในอากาศจริงๆ
คุณอาวาตะพูดติดตลก เตือนเราวา อยาเขาไปใกลๆนะ เดี๋ยวจะโดนเด็กฉี่ราดลงมา เดี๋ยวจะหาวาไมบอก
เราก็เลยไดหวั เราะเฮฮากันเปนที่สนุกสนาน และเชือ่ แนวา คงจะมีคนฉี่ราดออกมาจริงๆนะนา ...!
ภายในเกาะที่สรางขึ้นมาเอง ดวยการขนหินและดินทราย ลงไปถมทะเล หนาอาวโกเบ ทําเปนทาเรือเดิน
สมุทร คลังสินคา และอาคารที่ทําการ บานพักอาศัยของเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบเปนบางสวน รวมทั้งโรงพยาบาลก็มี
อีกดวย แตที่สูงเดนเปนสงามากก็คือ โรงแรมหรูสูงเสียดฟา สีขาวคาดน้ําเงินจางๆ ซึ่งมีสีสรรและรูปทรงเหมือน
ปลองไฟเรือเดินสมุทรขนาดใหญ นั่นเอง มองดูไกลๆ เกาะที่สรางขึ้นจึงเหมือนเรือลํามหึมา ขนาดใหญสุดๆ ลอย
ลําอยูในอาวโกเบ นัน่ เอง
ทุกสิ่งทุกอยางคงถูกออกแบบอยางดีมากอนแลว จึงมีความเหมาะเจาะและสวยงามอยางลงตัว และเปน
เอกลัษณใหม ที่โดดเดนมาก ของเมืองโกเบ
จึงพอจะมองเห็นไดวา ...

ชีวิตที่เกิดมาของมนุษย เกิดมาพรอมกับการตอสู เพื่อเอาชนะธรรมชาติ เพื่อความอยู
รอด และหลายๆครั้งก็ตองเอาชนะใหได ไมเชนนั้น ก็จะเอาชีวิตไมรอดอยางแนนอน ทุก
อยางที่มนุษยสรางสรรคขนึ้ มา ก็เพือ่ เอาชนะธรรมชาติ นั่นเอง !
ทุกคนจึงจําเปนตองรู และเขาใจในธรรมชาติ เพื่อจะไดอาศัยโลกอยูได อยางสบายๆ
วันที่ 29 มิถุนายน 2524 คุณอาวาตะมารับแตเชาตรู พาเราไปนั่งทานชุดกาแฟเชา ที่ชั้น 14 ของอาคารริม
แมน้ํา กลางเมืองโอซากา แลวพาเดินทางไปยังสนามบินโอซากาดวยบรรยากาศที่ตื่นเตน และดีใจอยางบอกไมถูก
เหมือนกัน เพราะวันนี้ ฉันจะเดินทางกลับเมืองไทย กลับบานเราแลว...
เราไดถายรูปรวมกันที่สนามบิน เพื่อจะเก็บไวเปนที่ระลึก และฉันยังจําไดไมลืม เพราะความสนิทสนมที่มี
ตอกัน เนื่องจากอายุคุณอาวาตะเทาๆกันกับฉัน นั่นเอง และปานนี้ลูกชายทั้งสองคนของเขา คงโตเปนหนุมเต็มตัว

และคงจะหลอเหมือนพออยางแนนอน !
ไดเวลาก็ขึ้นแอรบัส เอ 300 จากโอซากา ลัดฟาสูเมืองไทย แวะที่ไทเปครึ่งชั่วโมง เพื่อรับผูโดยสาร แตเรา
ไมไดลงจากเครื่อง จากนั้นก็ไปแวะที่ฮองกงอีก 1 ชั่วโมง ก็เลยมีเวลาลงไปหายใจเอาอากาศของฮองกง ที่สนาม
บินไคตั๊ก กันบางนิดหนอย
แทจริงแลว ไมมีอะไรเที่ยงแทแนนอนเลยจริงๆ เมื่อเชายังสนุกสนานเฮฮากันอยูที่ โอซากา สนุกกับการ
เดินทางโดยสายการบินไทยที่เปนกันเอง โฮสเตรสส เอาโอเลี้ยงที่ไมไดดื่มกินตั้งนานแลว มาแบงปนใหดื่ม ตอนที่
ไปยืนคุยดวยที่ทายเครื่อง และดวยอากาศที่เย็นสบายของญี่ปุน ทําใหผิวฉันขาวขึ้นกวาเดิมอยางไมนาเชื่อ แอร
โฮสเตรสสเลยสงสัยวาเราสองคน(คือฉันกับไพศาล)เปนดารา กลับมาจากการไปแสดงที่ญี่ปุน ใชหรือเปลา ?...
อะไรจะปานนัน้ .....ถาฉันยังเปนหนุม รับรองไดเลยวา เธอคงถูกอําไปแลว !
บอกกันตามตรงเลยวาไปดูงานพึ่งกลับมา แตตอนนั้นรู สึกวาบรรยากาศไมสูดี อากาศเริ่มร อนมาจาก
ฮองกงแลว รวมทั้งเสียงเด็กรองไห และกลิ่นสาบคนโดยสารที่อบอวลไปทั้งเครื่อง เพราะมีทั้งญี่ปุน จีนไทย ลาว
เขมร และ แขก เลยทําใหเสียบรรยากาศพอสมควร !
ถึงสนามบินดอนเมืองในตอนเย็นๆ ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงจึงไดกระเปาเปนที่เรียบรอย ชาเร็วอยางไร
ฉันไมสนใจอยูแลว แปลกใจ ดีใจและสุขใจจริงๆในชวงชีวติ หนึง่ เพราะทีน่ ี่คือประเทศไทย บานเมืองของฉันเอง
มาถึงวันนี้ ฉันไดเห็นแลววา

ประเทศที่เจริญรุงเรืองทั้งหลาย ประชาชนตางชวยกันประหยัด รูจักประมาณตนเอง
และเคารพในกฎกติกาเสมอ ทุกคนรักชาติและยอมรับซึ่งกันและกัน และเสียสละมากกวา
ที่จะมองเห็นประโยชนส วนตนมากกว าสวนรวม และญี่ปุน คนของเขาเปนเชนนั้นเปน
สวนมาก
(นัน่ คือญี่ปุน เมื่อป พ.ศ. 2524 ที่ดเู หมือนจะเจริญรุงเรือง มากกวาประเทศไทยในปจจุบันนีป้  พ.ศ. 2549 ดวยซ้ําไป )

Mighty Beauties ON THE SUNNY SIDE OF THE ALPS
เทือกเขาแอลป อลังการแหงความงดงาม
ฉันใชเวลาผานไปเกือบๆหนึ่งชั่วโมง กับการเหมอมอง ทองฟา ปุยเมฆ และขุนเขาเบื้องลาง ทําใหความ
คิดเลื่อนลอยไปไกลแสนไกล.......
เทือกเขาแอลปในยุโรป ทอดยาวไปไกล จากตะวันตกไปตะวันออก เหมือนแยกยุโรปเหนือ ออกจากใต
ตะวั น ตกสุ ด เป น พรมแดนระหว า งฝรั่ ง เศส กั บ อิ ต าลี ที่ มี ย อดเขาสู ง ที่ สุ ด ในยู โ รปกางกั้ น เอาไว คื อ ยอดเขา
มองตบลังค อันมหึมา ที่มีหิมะปกคลุมตลอดป เหมือนสรวมมงกุฏเงินยวงเอาไวบนศีรษะ สองประกายแวววาวชั่ว
นาตาป ยอมเปนตนกําเนิดสายน้ําลําธาร ที่ไหลตลอดป ไหลมาจากธารน้ําแข็งและหนาผาสูง จากแมน้ําริเวียราใน
ฝรั่งเศส ไปสูแมน้ําดานูบ ทางตะวันออก ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมไมนอยกวา 4-5 ประเทศ
ไมวาจะเปนหนารอนหรือหนาว ความงดงามแหงธรรมชาติยอมจะผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกันไป ตลอด
แนวขุนเขาและปาไม สวยสดงดงามดวยมวลไมดอกนานาชนิด และแพรวพราวไปดวยเกล็ดหิมะยามตองแสงตะวัน
ธรรมชาติยอมเปลี่ยนแปลงความสวยงามไดอยางสม่ําเสมอ เปนไปตามฤดูกาล และตลอดกาล ธรรมชาติของยุโรป
จึงเปนบรรยากาศแหงการสรางสรรคที่แทจริง !

เรากําลังอยูเหนือพรมแดนระหวาง สโลเวเนีย กับ อิตาลี และ ออสเตรีย ที่มีเทือกเขาแอลปกางกั้นเอาไว
เทือกเขาไมสูงมาก แตเปนบริเวณหุบเขาและปาทึบ ซึ่งความงามก็ไมนอ ยหนาที่แหงใดในแนวเขาที่โดดเดนแหงนี้

มาถึงวันนี้ ทําใหนึกยอนไปถึงคําพูดของคุณลุงพัสซเสก ที่พูดถึงเรื่องวัดเรื่องโบสถ และบานเรือนทั่วไป
ที่ระเบียงบานประดับไวดวยกระถางดอกจิเรเนียมอยางสวยงาม ทําใหบริเวณนี้มีเอกลักษณที่โดดเดนเฉพาะตัว
และงดงามนาสนใจที่สุดแหงหนึง่ ในยุโรป
หุบเขาตางๆ มีความแตกตางอยางหลากหลาย บางแหงเปนทะเลสาบ หลายแหงมีลําธารไหลเชี่ยวกราก
ในฤดูใบไมผลิและฤดูรอน บางแหงน้ําไหลแรง และสงสียงดังกึกกอง และ หุบเขาที่มีที่ราบกวางใหญ ก็มักจะมีหมู
บานเปนหยอมๆ ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว หุบเขาบางแหงมีความลึก และยาวกวา 100-200 กิโลเมตร กอใหเกิดเปน
ทะเลสาบที่สวยงามหลายแหง ทามกลางเทือกเขาตางๆ เปนที่ซึ่งนักทองเที่ยว และผูมีอันจะกินนิยมมาพักผอน
หยอนใจกัน
ธรรมชาติและความสวยงามที่ถูกมองผานในสวนนี้มีอยูมากมาย ไมวา จะเปนพรรณไมเขตอบอุนนานาชนิด
ที่ประกอบไปดวยไมดอกไมนอยกวา 2,000 ชนิด นอกจากนี้จะเห็นตนสน ตนโอค ตนบรีส ตนเมเปล รวมทั้งไร
องุนตามไหลเขา เพื่อใชทําไวนรสนุมๆและอาหารชั้นดี ผูคนในแถบนี้จึงมีรสนิยมที่ดี และมีน้ําใจไมตรีที่ดีพอ
สมควร เทาที่ไดเห็น และสัมผัสมาจริงๆ ศิลปและศาตรตางๆของยุโรปจึงถือกําเนิดมาจากสวนนี้แทบจะทั้งหมด
ตั้งแตโบราณกาลมาแลว
แปลกแตจริง ! นักทองเที่ยวที่เดินทางไปยุโรป มักจะใชเวลาสวนใหญอยูแตใ นเมื อง เพียงแคเจอแกว
เจี ย รนั ย คริ ส ตั ล ก็ ไ ปกั น ไม เ ป น แล ว และส ว นมากจะพากั น ไปชมปราสาท พระราชวั ง โบสถ วิ ห าร ไปดู
ความอลังการ ความสามารถ และความยิ่งใหญของคนโบราณ ซึ่งก็ถือวาเปนเรื่องปกติ
แตพวกเขาทั้งหลาย มักจะพลาดโอกาสที่ดี ที่จะไดชมสวรรคบนดินแดน แหงโลกของเราที่มีอยูแลว ซึ่งเรา
ยังไมตาย ก็มโี อกาสไปชมบรรยากาศเชนนัน้ ได ถามีเงินและอยากจะไปเที่ยวชม !

เมื่อทานมีโอกาสทองเที่ยวไปในโลกกวางเมื่อใด ก็อยาลืมมองธรรมชาติที่โลกสรรคสรางเอาไว ทุกแหง
ลวนสวยงาม แมแตเทือกเขาหิมาลัย ที่เปนหลังคาโลกจะสวยงามมากเพียงใด ที่มีเทือกเขาลดหลั่นกันไปทางจีน
ตะวันออก รวมทั้งสายน้ําที่หลากไหลไปตามหุบเขาเหลานั้น ซึ่งมีสถานที่ ที่สวยงามอยูมากมายมหาศาล และ
ศาสตรทั้งหลายของชาวตะวันออก ยอมเกิดจากแหลงเชนนี้เองที่ไมตา งจากยุโรป เพราะธรรมชาติไดกําหนดไวแลว
ฉันบันทึกเรื่องราวเหลานี้ไวที่บานชานเมืองขอนแกน ในบรรยากาศที่เย็นสบาย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2539
ขณะที่ลมกําลังเปลี่ยนทิศทาง มาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือ คงอีกไมนานอีสานก็จะหนาวแลว.....
อากาศที่เย็นสบายๆพอดีเชนนี้ ทําใหคิดถึงวันที่ฉันเดินฝาลมหนาวไปขึ้นเครื่องในสนามบินแฟรงเฟรท ที่
เยอรมันนี วันนี้กับวันนั้น มันชางไมตางกันเลย อยากใหอากาศเมืองไทยเย็นสบายเชนนี้ตลอดไป คงจะดีไมนอย
เลยจริงๆ เพราะบรรยากาศเชนนีท้ ําใหเกิดความคิด จินตนาการไปไดไกลแสนไกล และมีความสุขอยางบอกไมถูก
เมื่อฉันกลับมาจากญี่ปุน ตองไดนําความรูไปทํางานใหกับ กฟผ. ทั่วไทย จากใตจรดเหนือ ตะวันตกจรด
ตะวันออก มีเรื่องราวมากมาย ผานมา แลวก็ผานไปในชีวิต ที่ไดทองไปในโลกกวาง และเมื่อครบรอบ 12 ป ใน
ตอนเย็นของวันที่ 2 กันยายน 2536 ฉันพรอมกับ คุณวันชัย กัญมาศ หัวหนากองวิศวกรรมสื่อสาร (ตําแหนงสุดทาย
ทานเปนผูชวยผูวาการบํารุงรักษาระบบสง ของ กฟผ.) ที่มาตรวจงานสถานีไฟฟาแรงสูงขอนแกน 3 ที่กอสราง
เสร็จใหมๆ ก็เดินทางเขากรุงเทพฯพรอมกัน โดยมีครอบครัวฉันไปสงขึ้นเครื่องที่สนามบินขอนแกน ในวันทีฉ่ ันจะ
เดินทางไปดูงานที่ยุโรป ก็ตองขอขอบคุณ คุณนคร อนันตชัย ทานผูอํานวยการฝายระบบสื่อสาร เปนอยางมากเลย
ที่ทานใหโอกาสคนบานนอกอยางฉันในครั้งนั้น กอนที่ทานจะลาออกจาก กฟผ. ไปดวยความยินดีหลายๆฝาย เมื่อ
ฉันกลับมาจากยุโรปไดเพียงเดือนเดียว ! และทานก็ชวนฉันลาออกจาก กฟผ. ไปทํางานดวยกัน เพราะทานบอกวา
คนอยางฉัน ทํางานใน กฟผ. ไมมโี อกาสรุงอยางแนนอน !
มันชางเหมือนเรื่องราวของผูชว ยหัวหนาโครงการขยายระบบสื่อสาร กฟผ. ที่ใหฉันไปดูงานที่ญี่ปนุ เมื่อ 12
ปที่ผานมาไมมีผิดเลย เพราะหลังจากนั้นไมนาน เมือ่ งานเสร็จ โครงการจบลง ทานก็ลาออกไปทํางานที่อื่น....!
การไปดูงานตางประเทศของฉันมันก็แปลกดีเหมือนกัน ในครั้งแรกก็เกือบไมไดไป และครั้งนี้ก็เชนกัน ถา
ฉันไมไดไปเรียนเพิ่มเติมที่ลาดกระบัง จนไดปริญญากลับมาดวยความภาคภูมิใจ หรือถาฉันไมถูกเจาะจงตัว มาจาก
ตนสังกัดสวนกลางที่กรุงเทพฯ ! การทองไปในโลกกวางครั้งนี้ ก็คงไมมี !
โลกมันเปนเชนนี้เอง ไมมีที่ไหนแตกตางกันเลย มีแตการแกงแยง ชิงดีชิงเดน และมันก็เปนเรื่องปกติทั่วๆ
ไปของคนเรา ที่เกิดมาเพือ่ การตอสูเอาชีวิตรอด และ ตองการชัยชนะ ตามที่ไดกลาวไวแลว นั่นเอง
เนื่องจากความไมพรอม ตองเลื่อนการเดินทางไปเปนวันจันทรที่ 6 กันยายน 2536 ฉันไมรูจะอยูกรุงเทพฯ
ยังไงดี ก็เลยเดินทางกลับบานที่ขอนแกน เลนเอาพรรคพวกที่บานตกใจไปตามๆกัน และแลว ตอนเย็นของวัน
อาทิตยที่ 5 กันยายน 2536 ก็นั่งเครื่องบินเขากรุงเทพฯอีกครั้งหนึ่ง นั่งอยูแถวหลังๆ มองไปขางหนาเห็น คุณคําผุย
จีราระรืน่ ศักดิ์ และชาว กฟผ. เขต 2 ในระดับผูบริหาร เดินทางเขากรุงเทพฯ กันมากพอสมควร
แตพอขึ้นเครื่องในเย็นวันนั้น ทองฟามืดดวยเมฆฝนไปตลอดทาง เวลา 40 นาที ที่นั่งอยูบนเครื่องบิน ยาว

นานเสียเหลือเกิน แตคงไมมใี ครรูหรอกวา ฉันก็นงั่ เครื่องเขากรุงเทพฯไปดวยกัน เพราะใครๆก็ทราบมากอนแลววา
ฉันเดินทางไปกรุงเทพฯ ตัง้ แตวนั ที่ 2 ที่ผานมาแลว... พอมาถึงวันนี้ ทานเชื่อไหมวา ฉันเกือบไมไดไปยุโรปจริงๆ
ในความมืดของเมฆฝนเย็นวันนั้น เครื่อง Boeing 737 C 400 ลดระดับฝาพายุฝนลงสูสนามบินดอนเมือง
ดวยสภาพที่ไมสูดีนัก เพราะฉันมองออกไปขางนอกหนาตาง มันมืดมิดยิ่งกวากลางคืน ไมเห็นอะไรเลย ทุกคนรัด
เข็มขัด นั่งเงียบกริบ หัวใจคงเตนระทึกไปตามๆกัน รวมทั้งฉันดวย เพราะเครื่องถูกกระแทกกระทั้น ดังปงปง ๆ...ๆ
สั่นสะเทือนไปทั้งลํา แมจะเคยนัง่ เครื่องบินและเจอสภาพเชนนี้บอยๆ แตกไ็ มเคยรุนแรงขนาดนีม้ ากอนเลย
รูสึกใจหาย กลัวเครื่องบินตก!...เพราะรูดีวาเครื่องบินสวนมากจะประสบอุบัติเหตุจากสภาพอากาศเลวราย
ในชวงเวลาบินขึ้น-ลง นี่เอง ไมใชกลัวความตาย ! แตตอนนี้ยังไมสมควรตายเทานัน้ เอง เพราะยังมีอีกหลายๆอยาง
ที่ยังไมไดทํา และยังทําไมเสร็จ !
คิดถึงเครื่องบินดาโกตาสองเครื่องยนตของการบินไทย เที่ยวบินจากอุดรธานี ที่ตก เมื่อวันที่ 27 เษายน
2523 ทําใหเกจิอาจารยหลายทานตองมรณะภาพ ก็เปนบริเวณเดียวกัน นี้นี่เอง ที่ อากาศแปรปรวน ยิ่งทําใหไม
สบายใจ...ฉันเลยหลับตา กําหนดสติระลึกถึงคุณงามความดีที่ไดเคยทํามาแลว อยูในความเงียบ ขอพลานุภาพแหง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความดีงามชวยปกปกรักษา และทายที่สุดก็ขอพระแมธรณีชวยตามปกปองคุมครอง ถายังไมถึง
ฆาต ก็ขอใหทุกชีวติ รอด และปลอดภัยดวยเทอญ ฯ
เพราะทุกครั้งที่เดินทางไกล ฉันจะขอพร ขอความเปนสวัสดิมงคลแกชีวิต ใหเดินทางปลอดภัย จนกระทั่ง
กลับถึงบานดวยความสวัสดี และครั้งนี้ฉันก็ไดหยิบดินใสหัว ไวเหนือเศียรเกลา ใหแมพระธรณีตามคุมครองอยูแลว
ตั้งแตออกจากบาน ทานคงชวยอุมชู ไมใหเปนอะไร และคงไมมีอะไรนะนา.......ทันใดนั้น! ใจก็หายวาบ ปอดลอย
ขึ้น แทบหยุดหายใจไปชั่วขณะ !
เครื่องบินตกหลุมอากาศ รวงลงมาไมต่ํากวา 10 เมตรอยางแนนอน มองผานหนาตางเห็นแตเมฆฝนดํา
ทะมึนมืดมิด มองไปดานหนาและดานหลัง ทุกคนหลับตาเงียบกริบ ฉันเชื่อวาทุกคนคงคิดเชนเดียวกัน...ถึงพื้น
เครื่องจอดสนิทเมือ่ ไหร นัน่ คือ ชีวิตรอดอยางแนนอน !
ทําใหฉันคิดไดวา คนเราจะทําอะไรก็รีบทําเสียเถิด ในชวงที่ชีวิตสุขสบายเปนปกติ อยาปลอยชีวิตใหสูญ
เปลาเลย พอถึงวาระเชนนีจ้ ะรูสึกเสียใจ และจะไมมโี อกาสแกตัวใดใด ถาเกิดอะไรขึ้นกับชีวติ !
เวลาที่แสนทรมาน ไมนานเกินจําเปน เพราะกัปตันพาเครื่องรอนลงสูสนามบินดอนเมืองดวยสภาพที่นา
กลัวจริงๆ ฉันมองผานสายฝนออกไป ยังเห็นตนสนลูเอนไปตามแรงลม เครื่องบินถลาไปทางซายบางเล็กนอยดวย
แรงลม นาจะเปนเพราะลอชวงหลังลงแตะพืน้ ไมพรอมกัน
พอตั้งลําไดเรียบรอย ทุกคนคงโลงอกไปตามๆกัน ในที่สุดเทาก็ไดเหยียบแผนดินอีกครั้งหนึ่ง...ขอบคุณ
แผนดินเหลือเกิน! (แตฉันก็ไมวายคิดอยูในใจ เครื่องบินแบบใบพัด ดาโกดา สองเครื่องยนต ตกที่ปทุมธานี เมื่อวัน
ที่ 27 เมษายนในป 2523 ที่ผานมา ก็คงเจอสภาพอากาศ เชนเดียวกันนี่เอง ในครั้งนี้ ถาสภาพเครื่องบินเหมือนกอน
เกา ก็คงจะมีสภาพไมตางกัน เพราะมันเปนบริเวณเดียวกัน นั่นเอง)
คุณอุดมฤทธิ์ ทองนิล นองที่ทํางานการทาอากาศยาน ยืนรอฉันอยูที่ชองประตูขาเขา รองทักทายดวยความ

ดีใจ..... ผมคิดวาเครื่องจะลงไมไดเสียแลว เพราะมีพายุ ทั้งลมทั้งฝน ความเร็วตั้ง 40 - 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง โชค
ดีจริงๆนะพี่...ที่ตอนลงมันเบาลงบาง เขาบอก...แบบนี้คนที่รออยูขางลางก็คงอึดอัดใจกันพอสมควร เกือบไปแลว
ไหมละ !
ฉันนั่งแทกซี่ไปเอากระเปาสัมภาระที่ฝากไวบานนองชาย หมูบานแถวๆสะพานหิน แลวรีบกลับไปดอน
เมือง เพื่อจะตอเครื่องไปตางประเทศ ดวยความทุลักทุเล เพราะฝนตกไมหยุด สําคัญที่สุดคือความกังวลใจ ไมรูตั๋ว
เดินทางอยูทใี่ คร ก็ไมทราบอีกดวย และการไปครั้งนี้ ฉันรูจ ักเพียงเจาใบ (คุณศิริชยั ศรีวหิ ะ) คนเดียว เทานั้นเอง
เมื่อถึงดอนเมือง รูสึกไมสบายใจเหมือนที่ไปญี่ปุนอีกแลว เพราะมองหาเจาใบยังไงก็ไมเจอ ฉันไมรูจะไป
ยืนอยูที่ไหนของอาคารผูโดยสารขาออก 10 กวาปแลว ที่ฉันไมเคยยางกรายมาเลย หันไปมองใครก็ไมมีพวกกันเอง
บางเลย ฟงเสียงพูดคุย เขาจะไปซาอุ อเมริกา ญี่ปนุ ไปโนน...จนเวลาจะ 5 ทุมอยูแลว ก็ยงั ไมเจอใครเลย
ตมกันหรือเปลาวะนี่ ?!.....ฉันคิดในใจ ชักจะนานเกินไปในการรอ เหนื่อยใจ จนอยากจะหลับเหลือเกินแลว
ถาไมเจอใคร คงตองกลับบาน ไมเห็นจะยากที่ตรงไหนเลย.....บักหําเอย !
โชคดีอยูบาง ที่มีผูหญิงและลูกสาวผมแดงๆ ตัวเล็กๆ ที่นั่งใกลๆ มาจากอุบลราชธานี จะเดินทางไป Frank
Furt เชนเดียวกัน จึงพอไดคุยกันบาง แตโชครายที่เขาจะเดินทางเที่ยวบินกอนเรา ที่ฉันคิดจะอาศัยเขาบางคงเปน
ไปไมไดเสียแลว
ทุกอยางเปนเรื่องที่ฉันคิดไปเองทั้งนั้น เพราะประมาณ 5 ทุมครึ่ง คุณไพฑูรย จากบริษัท PKV เดินเขามา
ทักทาย เขาบอกวา เขาเปนผูจัดการ การเดินทางของทุกคน มีความเปนหวงก็เลยรีบมาพบฉันกอน เพราะไมเคยเจอ
กันมากอนเลย แตที่จําได เพราะเขาดูจากรูปในหนังสือเดินทางของฉัน นัน่ เอง !
พอถึงตรงนี้ ฉันจึงมัน่ ใจ ไดไปยุโรปอยางแนนอนแลว ดีใจจริงๆ ทีม่ ีวันเชนนีใ้ นชีวติ อีกครั้งหนึ่ง !
เมื่อทุกคนมาพรอมกันแลว ก็ผานขบวนการไปรอขึ้นเครื่อง เสียเวลาตรวจคนเขาออกเมืองอีกแลว เพราะ
เจาหนาที่เขาแปลกใจ นามสกุล Kotwondjantra ของฉัน นั่นเอง อยาไปแปลกใจเลย มันชื่อเฉพาะของฉันเอง ไมรู
สนใจทําไม?
กอนขึ้นเครื่องแวะหิ้ว Black Label ไป 2 ขวด พรอมดวยกระเปาที่เปนของแถม (ขากลับก็เลยไดใสเหลา
กลับคืนมาดวย) เพราะนองๆ ที่เขาพึ่งกลับมาจาก Finland บอกวา ควรซื้อของไปฝากคนตอนรับเราดวย ! พอฉัน
ถามหาอีกคนที่ไป Finland ดวยกัน เขาบอกวากําลัง (หนาว) อยูที่ Sweden โอโฮ...สนุกกันจริงๆนะ ฉันคิดในใจ
เพราะพวกเขาเกิดมาโชคดี มีโอกาสไดไปดูงานเมืองนอก อยูเ สมอ นัน่ เอง !
เราเดินไปนั่งรอขึ้นเครื่องโบอิ้ง B 747 L ของสายการบินลุฟทฮันซา เห็นคนมากมายเหลือเกินที่นั่งรอ บาง
ก็นอนรอ แตการเดินทางครั้งนี้แยพอสมควร เพราะเราไปนั่งแยกกันอยูชั้นประหยัด และรายที่สุดก็คือ ฉันพึ่งเลิก
สูบบุหรี่ไปไดเพียง 4 เดือน แตตองมานั่งดมควันอยูคนเดียว และเหม็นกลิ่นบุหรี่จากแหมมที่นั่งขางๆไปตลอดทาง
ถาไมสวยอยูบ าง จะไมอภัยใหเลย เพราะฉันปนปวนลําไสและแสบตาอยางบอกไมถูกเลยจริงๆ !

จะทนไหวหรือ ? เพราะตองนั่งอยูอยางนี้เกือบ 12 ชั่วโมง จะตีโพยตีพายโทษปโทษกลองก็ไมได เพราะ
สาเหตุมาจากการเลื่อนตั๋วเดินทาง ก็จํายอม ไดแบบไหนก็ตองเอา เพราะเที่ยวบินนี้เต็ม อัดกันไปเกือบ 400 คน ยัด
กันจนแนน จนฉันคิดวา เครื่องจะบินขึ้นไมไหวดวยซ้ําไป !
ประมาณตีหนึ่งกวาๆ เครื่องก็บนิ จากดอนเมือง มุงหนาไปทางทิศตะวันตก มุงสูจุดหมาย ฉันนั่งหลับๆตื่นๆ
ทรมานเหลือเกิน อยากจะหลับใหสบาย แตก็หลับไมลง เหลือบดูตําแหนงการบิน กําลังอยูในอาวเบลกอล มุงหนา
ไปยังกัลกัตตาในอินเดีย ตองงัวเงียพากันตื่นขึ้นมารัดสายเข็มขัด เพราะเครื่องสั่นสะเทือนทั้งลํา ทั้งๆที่ลําใหญกวาที่
นั่งมาจากขอนแกน และบินสูงกวามาก แตก็ยังดีที่ไมทรมานนานเหมือนตอนเย็น และฉันคิดวาเครื่องคงบินผานไป
ในเมฆฝน ที่กําลังอยูในชวงเวลาของพายุไซโคลนในหมาสมุทรอินเดีย ที่จะถึงเวลาฝนสั่งฟาไปตามฤดูกาลแลว
นั่นเอง
จากนั้นฉันก็หลับไปดวยความออนเพลีย ตื่นขึ้นมาอีกที เชาวันใหมมาเยือน และเรากําลังบินอยูตอนเหนือ
ของตุรกี เครื่องกําลังบายหนาออกสูทะเลสีน้ําเงินเขม มองเห็นคาบสมุทรอนาโตเลียเปนบางสวนที่ยื่นออกไปใน
ทะเลดํา และไมแปลกใจที่เครื่อง บินหนีเสนทางไปทางเหนือเล็กนอย เพราะที่คาบสมุทรบอลขาน เขากําลังรบรา
ฆาฟนกันอยู นั่นเอง และแผนดินขางหนาที่จะบินผานไป คือขุนเขาและที่ราบลุมแมน้ําดานูบ ในทวีปยุโรป
อาหารเชาเยอรมันนี บนเครื่อง ทั้งเย็นและจืดชืด ก็เลยขอเบียรและไวทมาดื่มกินกับขนมปงแข็งๆแทน นึก
ถึงน้ําพริกตาแดงในกระเปาใบใหญ ถาอยูใกลๆจะเอาออกมาจิ้มขนมปงกินแทนขาว คงจะดีกวามากๆเลย

ประมาณชวงบายๆ เครื่องก็รอนลงสูสนามบินนคร Frank Furt ที่ใหญโตระดับ 1 ใน 3 ของทวีปยุโรป

และพอโผลออกจากเครื่องไดไมถึงอึดใจ ฉันเปนคนเดียวที่ถูกตํารวจเยอรมันนี เรียกตัวไปสอบ แบบตั้งตัวไมตดิ เลย
เขาดูหนังสือเดินทางไปมา พูดคุยกันแบบไมรูเรื่อง แลวถามวาเราเปนคนของรัฐบาลไทยหรือ? ก็เลยตอบ Yes,No
ไปตามเรื่อง เพราะฉันมองหาพรรคพวกไมเห็นแลว บาที่สุดเลย ไมมีใครสนใจดูแลเราอีกดวย ! เดีย๋ วก็ถูกทิ้งหรอก !
พอไดหนังสือเดินทางกลับคืน ฉันรีบเผนตามพรรคพวกไปทันที แตก็อดหันไปมองปนกลอูซี่ที่ตํารวจถือ
อยูไมไดเหมือนกัน เกิดมีเรื่องไมชอบมาพากล ฉันตองอยูในขายสงสัยอีกดวย มีหวังตายแหงแก ไมไดไปไหนแน
นอน เดินไปคิดไป ถาไมใชหนังสือเดินทางราชการ คงจะยุง มากกวานี้
คงเปนเพราะเรามีหนวด มีคิ้วหนามากไปหนอย ตาสีน้ําตาลคมแข็ง ผิวก็ออกไปทางแขกขาวมากกวาเอเซีย
มินาละ หัวหนาบริการบนเครื่อง และแอรโฮสเตรสสแกๆ มองเราแบบไมคอยไวใจมาตลอดทาง...เขาคงคิดวาใคร
กันวะ เจาหมอนี่?
ไมใชมุสลิมกอการรายหรอกนา...คนไทยเชื้อสายหลวงพระบาง หนาตาแขกไปหนอย เทานั้นเอง มีแต
ความนารักนาชัง เทานั้น ที่มีอยูในตัว ไมนามาคิดอะไรกัน ใหฉันวุน วายเลย !
ฉันรีบเดินไปทามกลางชาวตางชาติที่หลากหลาย เพื่อตามพรรคพวกที่เห็นหลังไวไวใหทัน ไปไดหนอย
หนึ่ง ฝรั่งตัวสูงโยงที่เดินตามมาถามวา เราเปนเจาหนาที่ทํางานสนามบินหรือเปลา? ฉันหันไปมองแวบหนึ่ง คิดวา
เจาหมอนีก่ ็ไมตางจากเราเหมือนกัน ไปทําอะไรมาก็ไมรู เห็นฉันเปนชาวเยอรมันนี ไปเสียแลว เลยรีบตอบเขาไปวา
เปลาๆ ฉันก็เปนคนเดินทางเหมือนกัน จะไปโนน Slovenia ที่ไหนก็ไมรเู หมือนกัน !
พอถึงที่หมายกับเพื่อนๆ เราก็พากันนั่งรอคุณไพฑูรย ที่เขาไปจัดการเรื่องการ Transfer ตั๋วโดยสาร ก็นาน
พอสมควร ฉันจึงไดรวู า ไมใชฉันและนองๆอีกสองคนจาก EGAT เทานั้น ที่เดินทางมาพรอมกัน แตมีวศิ วกรมาจาก
PEA อีก 5 คน มาจาก PKV กับคุณไพฑูรยอีก 2 รวมทั้งหมด 11 คน มาลงที่นี่ ก็ลําบากกันหนอย เพราะคุณไพฑูรย
เองก็ไมเคยมา สวนมากใชบริการการบินไทย กับ Swiss Air ไปลงที่ซูริค เขาบอกวา จะสบายเลย เพราะเขาไปๆมาๆ
เกีย่ วกับธุรกิจซื้อขายอุปกรณไฟฟา สื่อสาร อยูบอยๆ
เสร็จเรียบรอย พวกเรานั่งบาง เดินบาง ดูความโอฬารตระการตา ของอาคารสนามบินและผูคน ใหญโต
จริงๆ ลานตาไปหมดเลย และ.....

การไมรูเปนความตื่นเตนของมนุษย เปนอาหารของใจที่รสชาติแปลกๆไปอีกแบบ
หนึ่ง และความจริงแลว มนุษยก็สรางสรรคหลายสิ่งหลายอยางขึ้นมาได จากสิง่ ที่ไมรูนี่เอง !
ประมาณบ า ยสองโมงกว า ๆ เราก็ พ ากั น นั่ ง รถไปขึ้ น เครื่ อ ง DC 9 ของ Adria Airway สายการบิ น ของ
Slovenia เอง และพอกาวลงจากรถในชวงที่แดดแจม อากาศเย็น ลมพัดสบาย ฉันสูดหายใจยาวๆเอาความสดชื่น
ดวยความสุขใจ เหมอมองไปทางตะวันตก ทอ งฟา เวิ้ง วา ง เมฆมีเ พีย งเบาบาง โพน ขอบฟา ไกล คื อ เบลเยี่ ย ม
เนเธอแลนดแผนดินต่ํา และเลยถัดไป คือเกาะอังกฤษ ก็คงไมมอี ะไรแตกตางจากที่นี่ !
พอกาวขึ้นเครื่องแลว ยิ่งลานตา โฮสเตรสสในชุดสีเขียวเขม สวยเหลือเกิน ขาวผองเปนยองใย ผิวสดใส
จริงๆ เมื่อตัดกับสีเขียวของชุดที่ใส เห็นแลวก็อยากไปเกิดใหม ไมรูจะทําบุญดวยอะไรถึงจะไดเจอะเจอ มันตาง

จากสาวๆของสายการบินลุฟทฮันซา คนละเรื่องเลยจริงๆ เพราะมีแตแกๆ ยิ้มก็ไมเปนอีกดวย แถมมองเราเหมือนดู
ถูกอีกตางหาก ตองขอโทษดวยนะ ถามองผิดไป ซึ่งอาจจะเปนเฉพาะเที่ยวบินนั้นก็ได เพราะสาวๆชาวเยอรมันนี
สวยบาดใจ ก็มใี หเห็นมาแลวมากมาย ที่สนามบินแฟร็งเฟริรท
เครื่องบิน DC 9 มีขนาดเล็กกวา Boeing 737 C400 อยูเล็กนอย มีที่นั่งแถวละ 4 ซายขวา โดยมีชองทางเดิน
ตรงกลาง ภายในเปดโลง สามารถมองทะลุไปถึงนักบิน 2 คนที่อยูขางหนาเลยทีเดียว ฉันหยิบหนังสือ In-Fligth
แมกกาซีน มาอาน เปดหนาแรกก็ไดรับการทักทาย “Nice to see you” และบอกวาหยิบติดมือไปไดเลย...ดีจริงๆ จะ
ไดทราบเรื่องราวตางๆ มาเลาสูกนั ฟง !
เสร็จเรียบรอย เครื่องก็บินขึ้นทองฟาอยางรวดเร็ว จนรูสึกใจหาย พอใตระดับขึ้นไปไดไมนานก็เอียงปก
ซายเบี่ยงลําไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตทันที เขาขับเหมือนกับเครื่องบินรบเลยจริงๆ แตเนื่องจากเปนเครื่องบิน
ระหวางประเทศในยุโรป เขาจึงบิ น ในระดับที่ต่ํา เหนือเมฆที่เบาบาง เพียงเล็กนอยเทานั้น เอง ทําใหมองเห็น
ภูมิประเทศเบื้องลางไดอยางชัดเจน
มองดูแผนดินเยอรมันนีเบื้องลาง บานเมืองสวยงาม ปาไมยังหนาทึบเปนชวงๆ คนละเรื่องกับบานเราเลยที่
มีเขาหัวโลนอยูมากมาย แถมทองฟาหลัวแทบมองไมเห็นอะไร พอเครื่องบินผานเหนือเมืองมิวนิค มองลงไปเห็น
ปลองไฟโรงไฟฟานิวเคลียร 3 ปลองใหญๆ ทีเ่ ห็นในหนังสือบอยๆ อยางชัดเจน
ประมาณครึ่งชั่วโมงกวาๆ เครื่องก็เบนหัวไปทางตะวันออกอีกเล็กนอย เขาสูเขตประเทศออสเตรีย เรา
กําลังบินยอนทางเดิมที่เรามาเมื่อเชานี่เอง เครื่องบินผานเมือง Salzburg ประเทศออสเตรีย มองเห็นเทือกเขา
แอลไพร ทีย่ อดสูงๆ ยังมีหมิ ะปกคลุมอยูบ าง
เวลาผานไปประมาณชั่วโมงกวาๆ เครื่องก็รอนลงจอดที่สนามบินเล็กๆแหงหนึ่ง ฉันรูไดทันทีวาไมใชจุด
หมายปลายทางแน เพราะดูภูมิประเทศกอนรอนลงแลว เปนแบบบานนอกๆ พอโฮสเตรสสสาวสวยประกาศเสียง
ใสๆวา ใหนั่งรอในเครื่องประมาณ 20 นาทีจบลง คุณไพฑูรยจาก PKV ก็เลยพาพรรคพวกขนประเปาอีลุงตุงนัง
จะลงจากเครื่อง
ฉันเหลือบมองชื่อสนามบินตัวเบอเรอที่ตึกทําการอีกครั้ง เพื่อความแนใจวามันคือ Maribor ...จะพากัน
ไปไหน?...ตองรีบรองบอกใหเก็บกระเปาเขาที่กันใหม พรรคพวกคงตื่นเตนจนลืมฟงวาเขาพูดอะไร ก็เลยปลอยไก
วิ่งพลานไปทั้งเครื่อง DC9 ที่พวกเรา 11 คนแทบจะเหมาลํานั่งมา พอที่จะใหโฮสเตรสสคนสวยชาวสโลวิ่นที่ยืนงง
(วาตัวเองพูดไป ผิดหรือถูกกันแน)...หันมาสบตา ยิ้มใหฉันเห็นบาง...เฮอ ! ชื่นใจจริงๆ ( คิดถึงเรื่องนี้ทีไร อดขําไม
ได คนเกงภาษาอังกฤษกวาฉัน ฟงสาวสโลวิ่น พูดไมรูเรื่อง !)
ไมนานผูโดยสาร 2 คน พอลูกก็เดินขึ้นเครื่องมา ทุกอยางเรียบรอย เครื่องก็บินขึ้นจากสนามบินที่ลอมรอบ
ไปดวยไรขาวโพดที่ฝกกําลังสุกเหลืองทั้งตน ประมาณ 20 นาที ที่กําลังเคลิ้มจะหลับไปดวยความออนเพลีย เครื่อง
ก็โฉบปรับทิศทาง ลดระดับรอนลงสูสนามบินที่อยูทุงราบเชิงขุนเขาสูงทะมึน แบบทันทีทันใด ฉันสะดุงตกใจ !
นึกวาเครื่องจะหลน คิดไมถึงเพราะระยะทางใกลเหลือเกิน บินขึ้นไมนานก็ถึงสนามบิน Brnik แลว

พวกเราเดินพาเหรดลงจากเครื่อง เดินเขาอาคารที่พักผูโดยสาร ไดกระเปาเรียบรอย พากันไปยืนรอตรวจ
หนังสือเดินทางเพื่อเขาเมือง ผานไปได 4-5 คนเทานั้นแหละ ตํารวจก็มายืนถือปนกลคุมอีกแลว คงเห็นหนาตา
แปลกๆ มาจากไหนก็ไมรู กลัวจะเปนกลุมผูกอการราย...ก็เลยไมใหเขาเมืองเอาดื้อๆ ตองไดนั่งรอกันตอนานพอ
สมควร เพื่อใหคณ
ุ ไพฑูรย ติดตอผูอํานวยการใหญของ Iskra Sysen กับลูกนองเขาอีก 2 คนที่มารอรับอยูน อกอาคาร
ในที่สุดเราก็ไดเขาเมือง โดยแยกกันนั่งรถ 3 คัน มุงหนาเขาสู ลุยเบียยาร เมืองหลวง ที่อยูทางตะวันออก
เฉียงใต ใชเวลาเพียงครึ่งชัว่ โมงก็ถึง เพราะรถเขาวิ่งเร็วมากเลย ประกอบกับถนนก็เรียบ และไมคอยมีรถมากอีกดวย
แตเราใจแทบขาด เพราะความอึดอัดที่เขาเปดเพียงพัดลม และปดกระจกเสียสนิทเลย มาตอนหลังจึงไดรูวา เขา
ชอบแบบนี้ทั้งประเทศ เพราะบานเขามันหนาว นัน่ เอง

ในหองพักของโรงแรมชัน้ หนึง่ แบบโบราณๆ ที่ชางผูห ญิงมาติดผามานใหใหม อยูก ลางเมืองหลวงลุยเบียยาร
เราเขาพักที่ แกรนดโฮเต็ล โรงแหรมหรูกลางกรุง แตตอนเขาพักมีชางผูหญิงเขากําลังติดผามานใหใหม ก็
เลยบอกวาจะชวยอะไรไดบาง? เขาแบมือสายหนาพรอมกับยิ้มนิดๆ และพูดภาษาที่เราไมรูเรื่องเลยสักนิดเดียว !
มองผานหนาตางออกไป เห็น โฮลิเดย อินท โรงแรมชัน้ หนึง่ เชนกัน อยูใกลๆนีเ่ อง
คอแหงอยากดื่มน้ํา มองหาก็ไมมี ก็เลยเปดโซดาในตูเย็นดื่มเสียเลย ตอนหลังจึงไดรูวา น้ําดื่มธรรมดา เปด
กอกดื่มไดเลย เพราะมันใสแจวแหวว ลองดื่มดูก็มั่นใจไดจริงๆ เพราะฝรั่งดื่มได เรามันตองสบายอยูแลว แตยังไงก็
สูญี่ปุนไมได เพราะเขามีกระติก๊ ชุดน้ํารอนน้ําชาไวบริการดวย
ใกลๆค่ํา ของวันที่ 6 กันยายน 2536 ฉันก็อยูใจกลาง Ljubljana เปนที่เรียบรอย ไกลพอสมควรจาก ขอน
แกน เมืองไทยบานเรา ทั้งๆที่เมื่อวานนี้เกือบไมไดมา แปลกดีชีวิตคนเรา แตสําหรับตัวฉันเองแลว เปนเชนนี้มา
ตั้งแตเกิด ไมเคยไดอยูกับทีน่ านๆ ตะลอนๆไปทั่วหัวระแหง จนเกิดความเคยชิน ถาไมไดไปไหนถือวา ผิดปกติ !
พอถึ ง ตอนเย็ น ท า นผู ช ว ยผู อํ า นวยการของ

Iskra Sysen และวิ ศ วกรผู อ อกแบบระบบ CSCS

( Computerized System Control Substation ) พาคณะไปทานอาหารที่ ย า น Down Town อยู ใ กล ๆ
โรงแรมที่พักนั่นเอง
ไปที่ไหนก็ไมตางกันในการอยูกิน เราเริ่มตนกันที่วอสกาพื้นเมือง ตามดวยไวทขาวไวทแดง พอไดที่ ไอที่
เคยพูดฝรั่งยากๆ มันเลยงายไปหมดเลย และยังบอกเขาวาคนเรามาจากที่เดียวกัน มีภาษาอีสานหลายๆคําที่ออก
เสียงและมีความหมายเหมือนภาษาอังกฤษ เชนคําวา เวียก คือการทํางาน เอี่ยน คือปลาไหล เปนตน แถมฉันเลา
นิทานตลกไทยผสมฝรั่ง เรื่องมังคุด Mangosteen (แมงโกสนตีน) ใหทกุ คนไดหวั เราะ ไดสนุกสนานกัน ก็ตรงนีเ้ อง
ประมาณ 3 ทุมครึ่ง ก็พากันกลับโรงแรม หลับนอนอยางสบายเลย เพราะที่นอนและผาหมสีขาวมีกลิ่น
สะอาดและนุมดีมากๆ คนละเรื่องเลยจริงๆ กับโรงแรมบานเรา แตกอนนอนก็ไมลืมทําความรูจักกับ Slovenia
จากหนังสือที่หยิบติดมือมาจากเครื่องบิน นัน่ เอง

สโลเวเนีย เปนประเทศเล็กๆ ตั้งอยูบริเวณไหลเทือกเขา แอลปไพน ในยุโรปตอนกลาง ทามกลาง
ประเทศใหญๆที่เจริญรุงเรือง และยิ่งใหญมาตั้งแตโบราณกาล ลอมรอบไปดวย ประเทศอิตาลี และทะเลแอต
เดรียติค อยูทางตะวันตก ออสเตรีย อยูทางเหนือ และมีฮังการี อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับทางตะวันออก
และทางใต คือรัฐโครเอเทีย ซึ่งตางก็แยกออกมาจาก สหพันธรัฐยูโกสลาเวีย เชนเดียวกับ สโลเวเนีย ซึ่งเลยไปทาง
ทิศตะวันออกไมไกลมากนัก ชาวโครแอตท กับชาวเซิรบ กําลังรบกันแบบไมเลิกรา และสาเหตุของสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ที่ผานมา ก็เกิดมาจากที่นี่ เชนกัน

SLOWVENIA - ON THE SUNNY SIDE OF THE ALPS

วัดและโบสถในเกาะกลางทะเลสาบ Bled จากมุมมองที่เขาถายเพื่อโฆษณาการทองเที่ยว ของ Slovenia

ใครๆตางกลาวกันวา ชาวสโลวิ่น มีความเปนตัวของตัวเอง อยางนาอัศจรรย ไมเชนนั้น ไมมีโอกาสเปน
ประเทศ อยางแนนอน เพราะเปนเสนทางผานทุกกรณี ที่มีเหตุการณเกิดขึ้นในยุโรปตอนลาง และครั้งหลังสุดหลัง
จากพายแพในสงคราม 10 วัน ที่ชาวสโลวิ่นผนึกกําลังตอสูกันมา ในที่สุดก็ตกอยูภายใตอาณัติของสหพันธรัฐ
ยูโกสลาเวีย พึ่งจะ 2-3 ปที่ผานมานี่เอง (เปนชวงเวลาเดียวกันกับที่ลาวเปลี่ยนแปลงการปกครอง) ที่ชาวสโลวิ่น
ผนึ ก กํ า ลั ง แยกตั ว เป น ประเทศทั น ที เมื่ อ นายพลตี โ ต อดี ต ผู นํ า ที่ ยิ่ ง ใหญ ถึ ง แก อ สั ญ กรรม และ
จักรวรรดิ์คอมมิวนิสตในยุโรปเริ่มลมสลาย ในขณะที่ลัทธิดังกลาวกลับมาโผลที่เอเซีย ตะวันออกเฉียงใตแทน
สโลเวเนีย จึงเปนประเทศอิสระมาไดเพียง 2 ป เทานั้นเอง
มินาละ ! เขาจึงกลัวพวกเรา ที่ไปทั้งหมดเกือบโหลในครั้งนี้ พอสมควร กลัวจะไปกอการรายกับบานเมือง
เขา เราจึงเขาเมืองแทบจะไมไดในวันแรกทีไ่ ปถึง !
สโลเวเนี ย มี ป ระชากร 2 ล า นกว า คน คื อ ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศเดนมาร ก มี ข นาดประเทศ
ประมาณครึ่งหนึ่งของ สวิสเซอรแลนด อยูสูงกวาระดับทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 600 เมตร อุณหภูมิของอากาศต่ํา
กวา 0 องศาในบางแหง และสูงสุดไมเกิน 24 องศา ตลอดป บรรยากาศและภูมิอากาศดีจริงๆ เหมือนติดแอรทั้ง
ประเทศไวตลอดป เหมาะสําหรับการนั่งจินตนาการ และคิดคนหาความจริง หาสิง่ ที่คนเรายังไมรู เปนอยางมากเลย
ในจํ า นวนประชากรทั้ ง หมด ประกอบไปด ว ยชาวสโลวิ่ น 90.52 % ที่ เ หลื อ นอกจากนี้ 9.48 % เป น
ชาวโครแอตท, เซิรบ, มุสลิม, ยิปซี และชาวอัลบาเนี่ยน ภาษาที่ใชในทางราชการใชภาษาสโลวิ่นของตนเอง ยก
เวนในสวนที่อยูติด อิตาลี กับ ฮังการี จะใชภาษาของชนชาติเหลานั้นดวย สําหรับเงินเปนสกุล “Tolar” สามารถ
แลกกับเงินสกุลดังๆไดที่ธนาคารหรือตูแ ลกเงินทุกแหง
เนื่องจากเสนทางสายไหมจากเอเซียไปยุโรป ผานดินแดนแหงนี้เอง ชาวบานเขาจึงรูจักประเทศสยาม
มากกวาไทยแลนด ดังนัน้ อาหารจึงมีหลากหลาย และหลายๆอยาง คนไทยเรากินไดสบายๆเลย
สมัยที่มารโคโปโลมาบุกเบิกเอเซีย และไดทราบวาชาวจีนเจริญรุงเรืองมากแคไหน แตนอนนั้น ชาวไทย
ยังถูกจัดอยูใ นกลุมของคนเถื่อน ซึง่ เขาก็คงบอกชาวบานเรียบรอยโรงเรียนอิตาลีไปแลว วาอะไรเปนอะไร?
เชาวันใหม 7 กันยายน 2536 รีบตื่นแตเชา ลงไปรับประทานอาหาร โดยเอาหนังสือเดินทางไปแสดงดวย
กินเสร็จแลวคอยจาย(บริษัทเขาจายเอง) สบายจริงๆ อยากกินอะไรก็เลือกไดตามสบาย และอรอยดีอีกดวย
เวลา 8.00 น. มีคุณ Boyan Pust เอารถมารับเราชาว EGAT 3 คนโดยเฉพาะ ซึ่งตอมาก็เปนผูแนะนําระบบ
พื้นฐาน PLC ใหแกพวกเรา สําหรับกลุมอื่นที่มาดวย ก็มีรถมารับเชนกัน เมื่อไปพรอมกันที่บริษัท ที่ตั้งอยูชานเมือง
ในที่ราบโลงพอสมควร แลดูรอบๆแลว บรรยากาศดีมากๆเลย และที่สําคัญที่ไมอาจจะลืมก็คือ การรวมกันถายรูป
ไวดู วาครั้งหนึ่ง เราไดมาอบรมและทํางานกันที่นี่ เลยไดถายรูปไวเปนที่ระลึกดวยกันทั้งหมด กอนที่จะแยกยาย
กันไปอบรมตามหนาที่
จากนั้นแตละคณะก็แยกยายกันไปทําหนาที่ของตนเอง ที่ไดรับมอบหมายมาจากหนวยงานตนสังกัด เพื่อ
นําเอาความรูค วามเขาใจ กลับไปทํางานใหหนวยงานใหดีที่สุด จึงจะสมกับความไววางใจที่ทกุ คนไดรับมา

( แถวหลังมี 4 คน ซายมือคือคุณพุสท แถวหนาซายสุดไทดสีแดงคือคุณไพฑูรย คนที่ 2 คือฉันเอง ตรงกลางคนที่ 5
คือคุณณรงค และขวาสุดคุณวิษณุ ทีฉ่ ันกลาวถึงบอยๆ นั่นเอง และที่เหลือคิดวา ทานทั้งหลาย คงจําตัวเองไดนะ ! )
เราเขาเรียนตามกําหนด 5 วัน เพื่อรับความรูและเทคโนโลยี่ที่เราสั่งซื้อเครื่องไปใชงาน จากคุณ Pust กับ
คุณลุง Phausect ผูออกแบบเครื่องแคเรีย รุน ET7n และระบบปองกัน เกี่ยวกับเรื่องของ System Documentation &
System Architecture ในรายละเอียดของการวัดระดับสัญญาณ, การซอมบํารุงรักษา, การติดตั้งและทดสอบ และ
การตรวจสอบขั้นสุดทาย กอนนําเขาใชงานในระบบ เปนกระบวนการพื้นฐานสามารถนําไปใชไดเปนสากล ใน
การติดตั้งอุปกรณ พอขยับจะถามอะไรที่ของใจสักอยาง คุณพุสทบอกวางายมาก เพราะทุกอยางออกแบบตามขอ
กําหนด ของ CCITT แตคําถามหลายคําถามฉันก็ไมตองการคําตอบ ถามเพียงใหคุณพุสทงงเลนเทานัน้ เอง !
คิดวากลับมาเมืองไทยแลว จะไดบอกผูเกี่ยวของทุกคน ถึงหลักการการทํางานตางๆ อยางถูกวิธีตามขอ
กําหนดของการออกแบบระบบ ไมวาจะเปนยี่หออะไร ก็ไมมีอะไรแตกตาง เพราะอุปกรณและโครงขายของระบบ
สื่อสาร ตางก็มาจากพืน้ ฐานอันเดียวกันทั้งหมด !
เครื่อง PLC ET7n ออกแบบเมื่อป 1991 ซึ่งมีอายุ 2 ปเทาๆกับอายุของประเทศ ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น
กวารุนกอนๆ นําติดตั้งและตรวจสอบ ตรวจซอมไดโดยงาย ฉันรูสึกดีใจที่มีโอกาสไดพูดคุยกับบัณฑิตและนักคิดที่
มีเหตุผล มีความคิดสรางสรรค และมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงอยางชาวยุโรปทั่วๆไป และเชื่อวาเขาเอง(ผูฉลาด) ก็
ยอมจะไดอะไรหลายอยางไปจากเรา เชนกัน
ในขณะเดี ย วกั น ทราบว า บริ ษั ท PKV ที่ อ ยู เ มื อ งไทย กั บ Iskra Sysen เสนอขายระบบควบคุ ม การจ า ย
กระแสไฟฟา CSCS (Computerized System Control Substation) ให PEA เปนโครงการนํารอง 6 สถานี สําหรับ
ยานอุตสาหกรรมฝงตะวันออกของประเทศไทย ถาใชไดดีจะเพิ่มอีก 15 สถานีที่จําเปน ก็เลยมีวิศวกรของการไฟฟา

สวนภูมิภาค มาอบรมถึง 5 คน แตพอมาถึงวันนี้ที่เขียนหนังสือใหอาน(ป 2539) โครงการนี้ก็หยุดไปเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของผูนํา PEA ซึ่งก็ไมตางจากหนวยงานอื่นๆในเมืองไทย ก็เปนแบบนี้แหละ และจนกระทั่งวันนี้
อะไรๆก็คิดวา คงเปลีย่ นไปหมดแลว แตเชื่อวา นาจะดีขนึ้ กวาเดิม !
การมาดูงานครั้งนี้ถือวาโชคดีมาก ที่ฉันไดเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกหลายคน ไดมีโอกาสคุยแลกเปลี่ยนความรูใน
ระหวางทานอาหารเย็น และ ที่รานขาประจําของ Iskra Sysen เปนอาหารชุดแบบเบาๆ ที่ฉันกินไดบางไมไดบาง
โดยเฉพาะ 2 อยางที่กินไมลง คือไอศครีม ที่หวานมันจนเลี่ยน และบดผักหมใสมันฝรั่งในน้ําซุบ ไมรูสุกบางไมสุก
บาง ฉันยอมแพจริงๆ ตองยกใหผูจัดการ PKV คุณไพฑูรยเขาจัดการแทนดวยความยินดี และเปนธรรมเนียมที่เจา
ภาพเขาจะจัดคนหมุนเวียนมาทานอาหารดวย เพือ่ ทําความรูจกั และสรางความคุนเคยใหเปนกันเอง
อาหารเย็นวันนี้ ทานผูจัดการใหญของบริษัท เขาพาไปเอง เปนรานใหญพอสมควร อาหารจานแรกเปน
กบทอด ตัวสีเหลืองออย นากินมากๆเลย และอรอยดีดวย แตเสียทีที่นอยไปหนอย กบตัวหนึ่งกินไดสองคํา เพราะ
ตัวมันใหญกวาอุงขา กบภูเขา ที่เคยกินที่ปากเซในลาวใต เมื่อ 20 ปที่แลวเพียงเล็กนอยเทานัน้ เอง
พอของชอบจะสั่งตอก็ไมได ไมใชบานเรา อายเขา ไมเหมือนไปลาวครั้งแรกที่เขาตอนรับ กินกันอยางผูมี
อันจะกินจริงๆ และสําหรับคนลาวแลว ถาเขามั่งมี เรื่องกินเขาจะมีน้ําใจมากกวาคนไทยและทุกประเทศในโลก เทา
ที่ฉันไดเห็นมา และวันนี้ เราชาวคณะทุกคนสนุกกันมาก และเปนครั้งแรกที่ฉนั ไดเห็นแมลงวันตัวแรกมาบินใหเห็น
มันคงมาตามกลิ่นคาวกบแนๆเลย ก็เลยถามวา เจากบนอยทั้งหลายนี่เอามาจากไหน? เขาบอกวาสงมาจากทางชาย
แดนฮังการี จากที่ราบลุมน้ําดานูบที่ไหลผานหลายๆประเทศ นัน่ เอง
ประมาณ 2 ทุมครึ่งก็ทานอาหารเสร็จ พวกเราอยูกันไมคอยเปนก็เลยถามหาที่จะไปย่ําราตรีกอนนอนกัน
บาง คุณวิษณุกับคุณณรงค จาก PEA ชวนฉันเดินเที่ยวตอ เดินไปไดหนอยหนึ่ง รถเมลพวงวิ่งมาจอดปายพอดี พวก
เราเลยเผนขึ้นรถโดยไมตองถามกันใหมากความ คุณวิษณุบอกคนขับวาขอจายคาโดยสารราคาต่ําสุด กอนที่จะ
หยอนเงินลงที่เก็บเงินตรงประตูทางขึ้นขางคนขับใหพวกเราทั้งสามคน บอกเขาวาพอหมดระยะทางแลวบอกดวย
เพราะเราก็ไมทราบวาจะไปไหนเหมือนกัน ! แตเราคิดวาไมนาจะมีอะไร เพราะเมื่อมองไปขางหนา ถารถวิ่งตรง
ไปก็จะออกทางดวน “Morter Way” แตพอถึงสี่แยกรถก็เลี้ยวขวา ฉันมองดูปาย เปนเสนทางมุงสู “Maribor” รถ
แลนหางใจกลางเมืองไปเรื่อยๆ..ๆ ไกลมากขึ้นๆ ชักจะไมเขาทาเขาที เพราะคนขับก็ไมวาอะไร ก็เลยพากันลง
พรอมกับชาวบานเขา ในยานชุมชน แลวเราก็พากันขามถนน...เดินกลับทางเดิม !
มองเห็นผับอยูริมถนน ก็เลยดึงแขนคุณณรงคแวะเขาไป นั่งดื่มเบียรดูบรรยากาศไปเรื่อยๆ พอถึง 4 ทุมเขา
เรียกเก็บเงิน เพื่อปดราน และทุกหนทุกแหงจะปดลงทั้งหมด แมแตรถเมลที่เราพากันนั่งมา นั้นดวย จะมีบางแหง
เทานั้นทีไ่ ดรับอนุญาตใหเปดเกือบสวาง...วันหลังจะพาไปเที่ยวเอง !
สบายแลวเราที่ตองเดินกลับ ดูตึกรามบานชอง นั่นนี่ไปเรื่อยๆ สองขางทางมีหนุมสาวหลายคูกําลังออยอิ่ง
เดินกลับบาน หรือบางคูอ าจจะกําลังหาทางที่จะไป เปนวิถีของคน ที่ไมมีความแตกตาง และเปนกันเชนนี้ทวั่ โลก !
เนื่องจากบานเขามีระเบียบวินัยที่ดี สิ่งที่ตามมาคือความสะอาด และยิ่งอยูในหนาฝนดวย แทบจะไมมีฝุน
ละอองเลย แตพอกลับมาคิดถึงบานเรา แคขอนแกนที่มีพลเมืองใกลเคียงกับเขา ไมมอี ะไรที่จะเทียบกันไดเลยจริงๆ

เดินเออละเหยลอยลมกันมาไดคอนครึ่งทาง เจอแลวเพื่อนที่จะคุยดวย เห็นนั่งหลบมุมกันอยูขางฟุตปาท นี่
เอง คุณณรงคชาว PEA ที่เคยไปเมืองนอกบอยๆ แกไวพอสมควร แวะคุยกับสองสาวนอย และอีกหนึ่งหนุม ทา
ทางออกจะ กระเทยนิดๆอีกคน คุยไปคุยมาไมนาน ก็มีอีตาแกคนหนึ่ง เดินออกมาจากซอกขางตึก ไลตะเพลิด
ใหกลับ...ไมเชนนัน้ จะจับเสียใหเข็ด !
เราฉลาดพอที่จะเอาตัวรอดอยูแลว ยิ้มเขาไว พูดแบบออนนอมนิ่มนวลใหดูดี ยิ่งพอบอกวามาจากไทย
แลนด เทานั้น เจาหนุมทั้งหลายที่มาสมทบแทบจะเดินตามไปโรงแรมที่พัก ยิ่งบอกวาฉันแกกวาตาแก นั่น 2 ป ยิ่ง
แปลกใจกันใหญที่เห็นหนาตายังหนุม เปนไปไดยังไง? เขาขอดูหนังสือเดินทาง ก็เปนเชนที่วาจริงๆ ยิ่งคุณณรงค
บอกวา ฉันเปนยอดมวยไทย (พรรคพวกเดาไดใกลเคียง ที่พอดีฉันมีคุณสมบัติตรงนั้นจริงๆเสียดวย) มีหรือฝรั่งจะ
ไมสนใจ และนี่ คือเหตุผลที่ทําใหไมแก ! เขาวา
ถาฝรั่งรูความจริง คงจะหัวเราะกากไปเลย เพราะความไมแก ที่จริงแลวมาจากใจ มันอยูที่ใจทีไ่ มโลภ โกรธ
หลง มาจากจิตและใจที่ไดฝกฝนมาดีแลวตางหาก ฉันก็เลยตองยิ้ม เออออไปตามที่เขาวา เราคนไทยวายังไงวาตาม
กันไป จะไดสบายๆใจกันทุกคน
สมควรแกเวลา ก็พากันเดินกลับโรงแรม พอเดินเขาลอบบี้เห็นนองใบกําลังเมาไดที่ นั่งคุยกับหนุมนอย
คนหนึง่ แบบลิน้ พันกัน ก็เลยปลอยเขาไปตามเพลง ไมไหวแลว...ฉันขึ้นไปนอนดีกวา......
เชาวันที่ 8 กันยายน 2536 อากาศเย็นสบายดีจริงๆ ฝนตกปรอยๆชวนใหนอนตอ แตเรามีหนาที่จะตองทํา
ตองไปเรียนรู ฉันก็เลยหิ้วเหลาไปฝากเขาดวยขวดหนึ่ง แตคุณไพฑูรยบอกวาเปนหนาที่เขาเอง ที่จัดการไปเรียบ
รอยแลว ตกเย็นเลยตองหิ้วกลับ ดีเหมือนกัน จะไดเอาไวแกเซ็งกันตอหลังจากทานอาหารย็นกันมาแลว เพราะเขา
เลี้ยงแบบไมพอใหหายอยาก!แทบทุกวันเลย มันใหหงุดหงิดชอบกล !
วันนี้โชคดีที่บริษัทเขาแจกเงินกนถุงใหใช 300 ดอลลาหเปนพิเศษ และมีของตัวเองอีก 200 ที่เพื่อนใชหนี้
คืนมา(ไดมาจากกรุงเทพฯ-ที่คดิ วาจะไมไดคนื อยูแลว ) คิดเปนเงินไทยในเวลานัน้ ก็ประมาณ 12,500 บาทพอดีๆ ดัง
นั้นสิ่งที่เคยคิดเคยฝนวาจะไดใชเงินแบบสบายๆ ก็คงเปนไปไดตามที่คิดไว
ตอนบายหยุดเรียน เพราะเขาพาคณะเราไปดูงานที่โรงงานเมืองกรานจ (KRANJ) โดยมีคุณณรงค ชาว กฟภ.
ที่วางไปดวยอีกคนหนึ่ง งานนี้คงถูกใจคุณพุสสไมนอย ที่จะมีเวลาวางไปทําอยางอื่นได เพราะเขารับทํางานดาน
วิชาการเทานัน้ ที่บริษทั Iskra Sysen
เมือง KRANJ อยูหางจาก LJUBLJANA ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ใชเวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงก็
ถึง โดยรถวิ่งขึ้นทางดวน “Motorway” มองดูที่เข็มไมลแลว เขาวิ่งประมาณ 160 กิโลเมตรตอชั่วโมง เร็วมากพอ
สมควร แตรูสกึ ปลอดภัย เพราะถนนเขาดีมากเลย และรถมีไมมากอีกดวย
รถออกจากทางดวน เลี้ยวซายเขาเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญพอสมควร เพื่อไปดูงานที่ “TELLING SYSEN”
ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ ISKRA TELECOM ที่ตั้งอยูทางทิศใตของตัวเมืองกรานจ เมื่อมองไปขางหนาคือทุง
หญาและขุนเขาที่อยูหางไกลพอสมควร บรรยากาศสวยงามมากเลย ก็เลยไดถายรูปสวยๆเอาไว จากนั้นก็เขาไป
เปลี่ยนเสื้อคลุมชุดขาวทั้งหมด ที่รูสึกจะมีกลิ่นใหมๆอยูเลย เพื่อเขาชมการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร และชุม

สายโทรศัพทแบบ Digital ในโรงงาน ซึ่งก็ไมตางจาก 12 ปที่ผานมาแลว ที่ไปสวมชุดสีเทาเขาทํางานที่โรงงาน
ของบริษัท OEC ในประเทศญี่ปนุ มากนัก
โรงงาน “Telling Sysen” ใหญโตพอสมควร พนักงานทํางานดวยความสงบ มองดูแตละคนเหมือนหุนยนต
ที่มีชีวติ แตขาดวิญญาณ ยังไงยังงัน้ !
การสรางอุปกรณจะทําแบบสมบูรณแบบ พรอมการบรรจุหีบหอ พรอมขายไปทั่วโลก และมีความพรอม
ที่จะสรางชิ้นสวนอุปกรณตามใบสั่งจากทั่วโลกอีกดวย คณะเราไดแตดูอยูหางๆประมาณ 3 เมตร สงสัยอะไรก็ถาม
ผูจัดการที่พาดูงานไดเลย สมควรแกเวลาเขาก็พากลับ รวดเร็วพอที่จะกลับเขาหองเรียนกันตอ และคุณพุสทแกก็
รีบสอนอยางรวดเร็วเชนกัน เพราะมีนัดกับลูกสาวที่บาน ! เราก็เลยไดกลับโรงแรมที่พักเร็วตามไปดวย
อาบน้ําแปลงรางเรียบรอยแลว ฉันโฉบไปหางสรรพสินคาที่อยูใกลๆคนเดียว กอนที่จะไปรวมทานอาหาร
เย็นที่รานอาหารชั้นดีริมฝงคลองน้ํา ที่ไหลผานเมืองมาจากทางตะวันตกเฉียงใต ที่ฉันเห็นในตอนที่ไปเดินเลนมา
แลวนั่นเอง และวันนี้ก็เมาสนุกกันพอสมควร เพราะเจาภาพเขาพาเปน แตพอจะเลิกประมาณ 3 ทุม มีโตะขางๆ 2-3
คน เสียงดังมากกวาพวกเราอีก เขาก็เลยรีบพาเลิกกลับกันดีกวา ถาขืนอยูน านกวานีอ้ าจจะมีเรื่องกันก็ได !
พอถึงโรงแรม ฉันก็เลยตองรีบไปแลกเงินที่ตูแลกเงินอัตโนมัติหนาธนาคาร ที่อยูไมหางไกลมากนัก อยู
ตรงบริเวณที่ฉันไปยืนถายรูปมาไวดู เพราะชอบใจในความสะอาดและสวยงาม นั่นเอง
แลกเงินไดแลว ที่หมายของฉันกับคุณณรงค คือ Dancing Hall วันนี้จะไปใชเงินใหสมอยาก เพราะเกิดมา
ไมรวยดีนกั มาไปดวยกัน เงินมีแลวใชไดเต็มที่ นานๆมาที ลองใชเงินแบบเศรษฐีบาง จะเปนไร !
เราสองคนเดินลิ่วๆไปที่ตึก 8 ชั้นที่อยูไมหางจากโรงแรมมากนัก พอออกจากลิฟทได มองเห็นทางเขาก็
เลยตรงไปทันที แตเด็กหนุม เฝาประตูมองเราดวยความแปลกใจ บอกใหไปซื้อตั๋วมากอน คนละประมาณ 100 บาท

รูปฉันเอง ที่ถา ยไว แถวใกลๆกับที่ไปแลกเงิน ซึ่งอาคารอาจจะเปนธนาคาร แตอานภาษาสโลวิ่นไมออก !

ไดตั๋วแลว ก็เลยเดินเขาไปเลือกนั่งโตะใกลๆเคาเตอร ริมผนังกระจกกวางที่ใชชมวิวทางดานเหนือ มอง
เห็นแสงไฟระยิบระยับในมานมืดของเมืองลุยเบียยารที่หายไปในขอบฟาไกล อีกทั้งไดยินเสียงเพลงที่ไพเราะแบบ
เกาๆโบราณๆ ดังแววแผวเบาจนแทบจะหายเมา เพราะมันเหมือนที่ฉันเคยไปเมาอยูคนเดียวที่ดาดฟา โรงแรมทิพย
ชาง เมืองลําปางในวัยหนุม แทบจะไมแตกตางกันเลย ! และไมตองแปลกใจที่ฉันไมเหมือนชาวบาน เพราะความ
เปนจริงแลว ฉันชอบที่จะไปไหนมาไหนคนเดียว เทานั้นเอง !
แตราตรียังเยาว เพราะเวลาเพียงแค 3 ทุมกวาๆเทานั้นเอง เราก็เลยสั่งชุดแชมเปญเบาๆมาดื่ม ราคาชุดละ
3,800 บาท ไมนาจะแพงสําหรับการหารสองของเรา และยอมจะมีนารี 3-4 คนตามมาดวยอยางไมนาเชื่อ ไมตาง
จากบานเราเลยจริงๆที่เคยลุยกับพรรคพวกจาหวัง(เนาวบุตร) จนไมรูวามือใครเปนมือใคร ก็เลยเมามากขึ้นไปอีก
ถึงอยางไรฉันดื่มเหลามามากแลว แตไมเคยเมาแบบไมรูเรื่อง ยิ่งนั่งนานยิ่งนิ่ง ดื่มไปเรื่อยๆไดทั้งคืน และใจกลาบา
บิ่นแบบกลัวใครไมเปนอีกดวย แตพอนานเขาๆ แกตัวมากขึ้น เหลามันก็เลยกินคนจนไดนะนา...(เพราะกระเพาะ
อาหารอักเสบเรื้อรัง! ใครไมดมื่ กินได เปนดีที่สุด!)
ทามกลางเสียงดนตรีที่เราอารมย ชื่นชอบกับเพลงของ เอลวิส และ คลิฟท ที่นักรองรางยักษรองไดถูกใจ
ฉันมากเลยทีเดียว ยังมีสาวนอยหุน งามมายืนสายสะโพกวิดๆอยูใ กลๆ จนหัวใจแปวไปหลายกอง ซึ่งก็คงไมมีอะไร
ในโลกนี้ที่แตกตางกัน ไมนานนัก สาวๆหลายคนก็มาชวยกันดื่มไปคุยไปเรื่อยๆ จนเหลาหมดชุด
เราสั่งกาแฟมาดื่มตอเพื่อความอบอุนของรางกาย และแลวก็จายเงิน จากนั้นคุณณรงคก็หายไปกับสาวนอย
ผมบลอนด ที่สนุนราคาครึ่งหมืน่ บาท แตหลอนก็สวยนารัก และรูปรางก็ไมตางจากคนไทยเราเลย
ฉันนั่งคนเดียวพรอมกับสั่งเหลามาดื่มตอทีละชุด เหมือนฝรั่งที่เขาไปนั่งดื่มที่เคาเตอร เขาคิดราคา หนึ่ง
หมื่น Tallar ตอชุด ไมรูวาถูกหรือแพง ประมาณตีหนึ่งของวันใหม สาวนอยทั้งหลายที่นั่งลอมหนาลอมหลังฉันมา
ตั้งแตหวั ค่ํา ตางก็ขึ้นไปรายรําอยูบนเวที และนองนางทีไ่ ปกับคุณณรงคก็กลับมารายรําอยูดว ยเชนกัน
บรรยากาศในการแสดงแต ล ะชุ ด ๆ ดี ม ากๆเลย แม จ ะ นุ ง ลมห ม ฟ า ในที่ สุ ด ก็ ต าม เพราะ
เปนศิลปในความมืดสลัว นั่นเอง มันชางแตกตางกับบารผีบานเราในสมัยกอนหนานั้น ที่ฉันเคยไดสัมผัสมาแลว
แทบทุกจังหวัดในอีสาน ราวฟากับดินเลยทีเดียว
ฉันถามผูจัดการที่มานั่งคุยดวย เขาบอกเกือบจะตีสามเขาไปแลว ยังมีเวลาอีกพอสมควรที่จะเมาตอ จนมา
ถึงวันนี้ ยังสงสัยตัวเองวาไปนั่งอยูคนเดียวที่นั่นไดอยางไร ในกระเปาตังมีนามบัตรผูจัดการใหไว เขาชื่อวานายซา
โม ฟงการสนิค เปนผูจัดการเด็กๆในบาร “Kabaret Barcafe Neboticnic” ที่ลุยเบียรยา เขาบอกฉันวาถามาอีกเมื่อ
ไหร จะตอนรับใหสุดๆเลยสําหรับคุณ! และเชิญไดทุกทาน ไมผิดหวังแนๆ ขอใหมีเงินเปนพอ !
เดินออกจากคาบาเรทตอนตี 4 ครึ่ง เพราะเขาเลิก มีเจาหนุมคนหนึ่งตามมาคุย ดวยความแปลกใจ จนถึง
โรงแรม พอเดินเขาโรงแรมถามเอากุญแจหองพัก พนักงานตอนรับหนุมๆ 2 หนุมนั้นเปนงงเหมือนกัน เขาหองได
ลมตัวลงนอนหลับเปนตาย ตื่นอีกที 2 โมงเชาเพราะโดนปลุกดวยเสียงโทรศัพท รีบตาลีตาลานอาบน้ําแตงตัว ไมถึง
10 นาที และถอนดวย Black Label เพียวๆไปอึกใหญๆ จนรอนทองวาบ ไมเสียเที่ยวที่หิ้วมาจากเมืองไทย
ลงไปขางลางทันเวลาพอดี แตเห็นเพื่อนๆหนาหงิกงอไปตามๆกัน เชาวันนี้ก็เลยตองอดอาหาร รวมทั้งตอง

ใส แ ว น ตาดํ า ตลอดทั้ ง วั น เพราะมองกระจก ตาแดงเหมื อ นนกกระปู ด จนแสบตาไม ก ล า มองตาตั ว เอง คุ ณ
ศิริชัยกับศรีฟา เขาไมถามอะไรเลย แตคุณพุสทมาถามวาหิวไหม? ฉันตอบวาไมหิวหรอก เพราะกินมาทั้งคืน ! เขา
เลยยิ้มนิดๆอยางเขาใจ และแปลกใจที่ฉันถามเรื่องระบบปองกัน ที่เขาสอนในวันนี้ไดตลอด อยางไมนาเชื่อ ทั้งเชา
และบาย คงงงวามีคนแบบนีไ้ ดอยางไร แตความจริงแลว ฉันถามเพือ่ ไมใหหลับไปเลยเทานัน้ เอง
หลังอาหารเที่ยงแลวยิ่งอยากจะหลับ ฟงไปหลับไปตื่นไป ตองฝนใจตัวเองเต็มที่ สมน้ําหนาคนไมรักดี !
และมีชาวบานที่ไปดูงานดวยกันหลายคนเปนหวง บางคนบอกวาอยางนี้เสียชื่อหมด แตฉันก็เฉยๆไมมีความรูสึก
อะไร ไม เห็น จะเสี ยตรงไหน นอกจากฉั น เสี ย เงิน ไป 500 Dallar USA เทานั้นเอง ! ความจริงเรื่องแบบนี้มัน มี
เหมือนกันทุกคนนัน่ แหละ เพียงแตไมมใี ครพูดถึงมันเทานัน้ เอง...หรือทานจะปฏิเสธความจริง !
เกิดมาทั้งทีไดใชชีวิตอยางคุมคาที่สุด ลองไมเปนทาสของเงินดูบางจะเปนไร ลูกผูชายตัวใครตัวมันอยูแลว
เอาตัวรอดไดเปนยอดดี ตามที่สุนทร(ภู)ทานวาไว ก็นาจะพอแลว !
เลิกงานบอกคุณพุสทที่มาสงวาเย็นนี้งดอาหาร ไมไปทานขาว(ฟรีๆ)ดวยตามที่เขาเชิญชวน เขายิ้มทําทา
แปลกใจ เพราะตอนเที่ยงก็เห็นแลววาฉันไมคอยกินอะไรเลย ที่เขายกมาให และเขานั่นเองที่คะยั้นคะยอจะใหกิน
ใหได แตสังขารฉันมันไมไหวเอง รับไมไดจริงๆ
พอกลับถึงหอง ลมตัวลงนอนหลับเปนตายไปเลย ตกใจตื่นอีกทีเพราะเสียงโทรศัพทที่คุณวิษณุโทรมา
ตามไปเดินเที่ยวดวยกัน ซึ่งเขาเองก็ไมไปทานขาวกับชาวบานดวยเชนกัน ฉันก็เลยตองฝนใจตื่น รูสึกดีขึ้นบางที่
ไดหลับไปงีบใหญแลว อาบน้ําแตงตัวเสร็จ ไปไหนไปกันกอนตะวันจะลับฟา มืดแลวนกเคาแมวตาโตขึ้นมาทันที
พรอมที่จะโผบินตอไปอีกแลว

เราเดินไปเที่ยวยานชุมชนตรงทางสามแพง ขามสะพานเขาไปในยานไนทบาซารที่เหมือนตลาดแผงลอย
ในยามค่ําคืนของบานเรา แตตางกันคนละเรื่องในความเปนระเบียบเรียบรอย ไมมีรถยนตเขามาวิ่ง มีแตผูคนที่
พลุกพลาน เพราะเต็มไปดวยคอฟฟช็อบ และสะแนกบาร เปนที่ชุมนุมของหนุมสาวทั้งแกทั้งออน อยากจะดูสาวๆ
สวยๆก็ใหรูสึกลําบากใจ จองมากก็ไมไดเพราะไมใชบานเรา บางกลุมเมาแลวก็มี แตที่แนๆก็คือฉันเห็นรถน้ํามา
ฉีดทําความสะอาดถนน จึงไดหายสงสัยวา ที่ตรงนี้มันสะอาดแทบไมมฝี ุนละอองไดอยางไร?
ฉันมองหนุมหลอกับมอรเตอรไซคขนาด 750 ซีซี ที่ขับมาอวดสาวและเพื่อนๆ คงจะรอใครสักคนที่เขารัก
เขาชอบ ก็คงเปนลูกผูดีมีเงินที่โดงดังในยุโรปทั่วๆไปนั่นเอง ที่หนังสือชอบเอาขาวเขามาลงใหอาน ใหคนไดอิจฉา
กันเลนๆ คนก็ชอบอานชอบดู เพราะอยากจะมีชีวิตเหมือนเขาบาง เพราะคนเราชอบฝนและไขวควาหาความสุข
แมจะเล็กนอยแคไหน ก็ยังดีกวาไมมีอะไรกับเขาเลย ฉันเชื่อวา บางคนบางกลุมจากที่นี่เอง ที่ไปเจอกัน ที่ Dancing
Hall ในตอนดึกๆ
ฝนเริ่มตกอีกแลว แบบไมมีปมีขลุย ไมมีฟาแลบฟารองใดใดเลย แตก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆ ตางคนตางแยกยาย
กันไป เราตองรีบเอาเสื้อคลุมหัวหลบฝนไปตามชายคาตึกที่แทบไมมีชายคา เพื่อกลับโรงแรม ไดดื่มไวทจากตูเย็น
ไปขวดหนึง่ (ดืม่ แบบไทยๆแทบจะเทเขาปากไปเลย) แลวก็หลับไดไมยากนัก ทัง้ ๆที่รสู ึกหิวขึ้นมาบาง
ตื่นเชาวันใหมรูสึกคัดจมูก ปวดหัวแบบเจ็บๆ ฉันเจอฝน แพอากาศ เปนไขตัวอุนๆ โรคเดิมกําเริบอีกแลว
เพราะปูยี่ปูยําเอากับรางกายตัวเองมากเกินไป ตองใสเสื้อกั๊กไหมพรมไวขางใน แตถึงกระนั้นก็ยังรอนๆหนาวๆ
ตลอดทั้งวัน แตพอบรรเทาไดบางจากยาที่ฉันนําไปดวยจากเมืองไทย และยาที่คุณพุสทเอามาให
ตอนพักทานอาหารเที่ยงวัน คุณไพฑูรยถามขาวคาววาฉันหายไปไหน ขาดฉันไปทานขาวเย็นดวยกันไม
สนุกเลย ไมมีใครคุยใหฟงหลังอาหาร เจาภาพเขาถามหาคุณทุกคนวาทําไมไมมา !
โอยแคนี้ก็แยแลว...ดีนะที่ธรรมชาติชวยหามไวหลายๆอยาง ไมเชนนั้นชีวิตฉันคงเตลิดเปดเปง ไปถึงไหน
แลวก็ไมรูเหมือนกันนะเรา
วันนี้ทานอาจารยพัสซเสกท ที่ใครๆเรียกชื่อแกวา เปาเซกท ที่ฉันฟงไมเพราะก็เลยเปลี่ยนชื่อใหเสียใหม
แกมาสอนเรื่อง PLC รุนใหมที่แกออกแบบเอง ที่ EGAT สั่งซื้อไปใชงานหลายโครงการ และฉันไดเรียนรูวามันมี
คุณภาพในระดับกลางๆสมราคา ถาติดตัง้ ปรับแตงไดถูกตอง โอกาสที่เครื่องจะเสียก็แทบไมมีหมือนกัน
ถึงจะเปนไขรอนๆหนาวๆก็เรียนกันแบบสบายๆ เพราะคนแกสอนแบบกันเอง วางๆก็พักสูบบุหรี่ของแก
ไป เราก็ไดพักผอนบาง แตฉันตองกลับมาสูบบุหรี่อีกครั้งที่แกยื่นให เพราะเห็นแกสูบแลวทนไมไหวจริงๆ ลองดู
อีกทีนา เผื่อมันจะชวยผอนคลายใหหายคัดจมูกบาง จะตายก็ใหมันรูไป ( เมื่อถึงปลายป 2539 อีก 3 ปตอมา ฉันก็
จะตายจริงๆ เพราะปวยอยางหนัก ทีม่ ีสาเหตุมาจากเหลากับบุหรี่ นั่นเอง )
พักกลางวันวันนี้ ลุงแกไปทานอาหารดวย และมีหนุมตุยนุยมานั่งขางๆดวยคน หนาตาดีก็เลยถามวาวัน
หยุดที่แลวมาพาเด็กไปเที่ยวที่ไหนบาง? อาทิตยหนาพาไปดวยคนไดไหม? เทานั้นแหละคุณเอย ! เขาหนาแดงเปน

ลูกตําลึงสุกไปเลย รีบปฏิเสธยกใหญวายังไมมีแฟนๆ พรรคพวกเขาเองก็พากันยิ้มนอยยิ้มใหญ ฉันเลยบอกวาไม
เปนไรๆ เธอไมมีจริงๆก็ไมไดวาอะไรนี่ ไมเอานาอยาคิดมากไปเลย (แตอยามาเลือกฉันก็แลวกันหนะ นะ...ฉันเคย
เจอมาแลวที่เมืองไทย...เข็ดจริงๆใหดิ้นตาย !) และคนแบบนี้แหละที่มีความสามารถเหนือคนทั่วไป เพราะเขาคือ
คนเขียนและพัฒนาโปรแกรม CSCS ของบริษัทเลยทีเดียว
ตอนบายเรียนตอกันอีกเล็กนอย เพราะลุงแกสอนไมเกงจริงๆ ไมรูจะพูดเรื่องอะไรใหเราฟงบาง ถาถามไม
เปนรับรองไมไดอะไรเลยจริงๆ ดังนั้นถาสงคนที่ไมรูเรื่องไปฟงไปเรียน ก็คงเพียงแตไดไปมาเทานั้นเอง ! บางคน
การไดไปดูงานที่เมืองนอกจึงสูญเปลากันพอสมควร(เหมือนเปนโบนัสใหไปเที่ยว) เพราะบางคนเกงจนเขารับไม
ได แตบางคนที่ไมเอาไหนจนไมรูจะคุยกันยังไงก็มี หาความพอดีไมคอยได เราจึงกลับมาพัฒนาประเทศกันไดไมดี
เทาที่ควร จนถึงวันนี้ รูสกึ สงสารประเทศไทย อยางบอกไมถูกเหมือนกัน !
ฉํนเกรไปยืนริมหนาตาง เบิ่งมองฟากฟาที่กวางไกลไปสุดสายตา เมฆฝนมืดคลื้มและฝนคงตกประปรายอยู
ทั่วไป โพนขุนเขาและขอบฟาไปทางเหนือที่หางไกล คือ ออสเตรีย ประเทศที่ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นแหงแรกของโลก
และแลวนกสีดําก็บินผานไปจับที่มุมหลังคาตึกใกลๆ ลุงพัสทเสกทมองตาม แกบอกวา “โกรวว”...ฉันเลยสงสัยไป
กันใหญเพราะไมเคยไดยินมากอน แตมันคงอายที่ฉันมองนานๆ ก็เลยโผบินพรอมกับรอง “กราว”จากไป มันคือ
อีกาบานเรานั่นเอง แตตัวเล็กกวา และขนมันเปน ปุยแบบฟูๆ แถมรองเสียงแบบสั่น ๆอีก ดว ย ก็เลยเลิกข องใจ
สําเนียงของฝรั่ง เพราะฉะนั้นถาอยากพูดใหเขาใจกันงายมากขึน้ กับฝรั่ง ก็ตอ งพูดใหมนั หวัด มันยากเขาไว
คุณไพฑูรยบอกฝรั่งวา ผมพูดไมคอยมีไวยกรณ ฟงแลวไมคอยรูเรื่อง คุณวิษณุก็บอกเชนเดียวกัน ก็คงเปน
เชนนั้นจริงๆ เพราะเขาอยูก รุงเทพฯ ไดพูดกับฝรั่งบอยๆ แตฉันนานๆพูดที เอาพอเขาใจกันไดก็ดีแลว แตขอโทษที
ลุงพัสเสกท บอกวา ผมพูดฟงไดแบบสบายๆ มีความตางจากคนอื่นมาก ไดขอคิดแปลกๆ และสนุกดวย อีกทั้งไม
กลัววาจะพูดถูกหรือผิด ถาออกเสียงไดถูกตองแลว ก็คงไมตางจากชาวยุโรปโดยทั่วไปเลย เพราะมันเปนภาษาพูด
ไมใชภาษาเขียน แกวา จนฉันเกือบหลงดีใจตามไปดวย ! (ถาฉันออกเสียงไมถูก แกจะสอนย้ําไปย้ํามา ทุกทีเลย)
เมื่อบายวานนี้ที่ผานมา มีวิศวกรหญิงรางบึกบึน ดวงตาสีเขียวใส ผมสีดอกเลา ออกโทนสีเทาเงิน มาคุย
ปรึกษางานกับคุณพุสท พอเธอจากไปฉันถามคุณพุสทวา มาเลเซียมีปญหาอะไรเกี่ยวกับสายโคแอคเชี่ยล หรือ?
เขาแปลกใจมาก บอกวาฉันรูภาษาสโลวิ่นไดอยางไร? ฉันสั่นหนาบอกวาไมรูจริงๆ เขาก็เลยหัวเราะบอกวา มี
ปญหาเกีย่ วกับสายโคแอคเชี่ยนแบบตีเกลียวบางเล็กนอยที่ขายใหมาเลเซีย และมี 3 ประเทศในยุโรปเทานั้น ที่ผลิต
สายแบบนี้ขาย ฉันก็เลยเขาใจ มาเลเซียก็มาซื้อของที่นี่เหมือนกันกับบานเรา
วันตอมาฉันไปซื้อไพตัวอยางมาชุดหนึ่ง เขาแถมหนังสือแมกกาซีนมาดวย คุณพุสทยิ่งแปลกใจใหญเลยที่
เห็นฉันนั่งอานภาษาอิตาลีอยูเ งียบๆ...ฉันรูเรื่องหรือ?
เปลาเลย...เปดอานไปยังงั้นเอง เพราะเห็นมีแตรูปสาวๆสวยๆ กับ ญังปอล เบลมองโดร ดาราชาวฝรั่งเศส ที่
คุนๆ ก็พอจะเดาๆไดบา ง วามีเรื่องอะไรบาง??
สําหรับวันนีห้ ลังจากคุณพุสทสรุปการสอนแลว เราไดไปดูการประกอบ การทดสอบอุปกรณ PLC ทั้งหมด

และเขาบอกวา Coupling Unit ยี่หอ Trench ที่เ ห็น นั้น Iskra เป น ผูผลิ ต ให เ อง พอเสร็ จ จากนั้ น เขาก็ ส ง เรากลั บ
โรงแรมกอน 4 โมงครึง่ เล็กนอย และฉันเห็นลูกสาวคุณพุสทมายืนรอคุณพออยูกอ นแลวทีห่ นาโรงแรม
พอลงรถได คุณณรงค มาควาแขนฉันเขาไปชมหางสรรพสินคาที่อยูใกลๆทันที ก็เลยไดแกวคริสตัลมา 2
ใบกับชอคโกแล็ตสําหรับไปฝากเด็กๆอีกเล็กนอย ซื้อตามคุณณรงคเขาไป เพราะลําพังตัวเองซื้ออะไรไมเปนอยูแ ลว
ตอนเย็นฉันไมไปทานอาหารกับชาวบานอีกเชนเคย หาซื้อกินเองแบบงายๆ มีอะไรในตูเย็นพอกินไดเอา
ออกมากิน พรอมกับเปด Black label ที่อุตสาหหิ้วมาจากเมืองไทย จัดการเองเสียเลย สบายใจดี พอประมาณ 4 ทุม
กวาๆ พรรคพวกกลับจากทานอาหาร แทบจะทุกคนพากันเฮโลมาที่หอง นั่งถองเหลาคุยกัน พูดถึงหนังชวง 5 ทุม
ขึ้นไปของเยอรมันนี แบบที่บานเราไมมีโอกาสไดดูทาง TV พูดถึงบารเหลาที่เคลาคลอผูหญิงได และอยากจะไห
ฉันพาไปบาง เอาเขาจริงๆก็ไมมใี ครใจกลาที่จะเสียเงิน !
นาสงสาร ที่คนเราเกิดมาเปนทาสของเงิน เงินเปนผูกําหนดชีวิต และเราตองยอมเปนทาสของมันแบบไม
มีทางหลีกเลี่ยงเลย ลองใชเงินบาง ทําบุญทําทานบางสิ ลองใชแบบที่ฉันใชตามใจเราบางซิ อยางมากคุณพุสทก็
บอกเพียง- You Cracy ! (บาที่สุด!) เทานัน้ เอง
กําลังเมากันเพลินๆ เสียงโทรศัพทดัง กริ๊งๆ...ๆ ฉันยกรับไดแคเซย ฮัลโล เทานั้นแหละคุณ เอย...เสียง
กระชากกรอกเขาหูฉันเต็มเปา “เฮยพากันเงีย บหนอย ไอหอกหัก มึง จะบา หรือไงวะ คนอื่ นเขารําคาญ(โวย )”
เคาเตอรขางลางโทรมาเตือน จนฉันหายเมาไปทันทีทันใดเชนกัน เพราะที่จริงก็ไมเคยเมาอยูแลว ก็เลยตอบซอรี่ซอ
อูเขาไป พรอมกับบอกพรรคพวกไปนอนซะดีๆ ไมเชนนั้นจะไมมีที่ซุกหัวนอน แลวจะรูส ึก !
เชาวันใหม ตื่นไดแตเชาๆเลย นอนดูทีวี อาบน้ําแตงตัว ลงไปทานอาหาร เห็นนักธุรกิจชาวญี่ปุนนั่งทาน
อาหารอยู 2 โตะ และที่โตะใกลๆ แหมมชุดดํานั่งทานอาหารอยูคนเดียวดวยความเรียบรอย เหมือนทุกวันที่ผานมา
สงบเงียบเรียบรอย จนไมอยากจะมอง แตก็อดมองไมได ! เห็นหนุม ใหญคนหนึง่ เดินมาโคงให ทักทายอยางนิม่ นวล
เหมือนในหนังเลยทีเดียว และวันกอนๆ ฉันเคยเดินสวนทางหลอนในยานการคากลางเมือง ผูหญิงตัวคนเดียว พัก
โรงแรม และทํางาน นัน่ คือชีวิตสวนหนึง่ ของชาวตะวันตกหรือ ? ฉันไมเขาใจเหมือนกัน ?
ไปบริษัทเขาหองเรียน สรุปงานกับคุณพุสท มีเวลาวางเลยใหลุงพัสซเสกทพาไปโทรศัพทกลับขอนแกน
บอกทางบานวาชักจะเบื่อแลว จะกลับในวันที่ 15 กันยายน นี้อยางแนนอน พอกลับมาคุณพุสทพาไปดูเครื่อง PLC
ET7 ที่ กฟผ. สั่งซื้อ เยอะแยะไปหมดเลย สงสัยวาจะเอาไปใชที่ไหนบาง แตความจริงมันเปนเพียงบางสวนของ
โครงการ TS8 เทานัน้ เอง
หลังอาหารกลางวัน มีโอกาสไปดูงานกับ กฟภ. เกี่ยวกับระบบ SCADA ที่เขามาอบรม ก็เลยโชคดีไปดวย
เดินทางไปถึง Medvoda ในชวงเวลาสั้นๆ เพราะระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตรเทานั้น เปนสถานีไฟฟาแบบ
โบราณ มิเตอรแตละตัวรูปทรงกลมเหมือนนาฬิกาขนาดใหญไมมีผิดเลย เขาบอกวาอายุสถานีแหงนี้มากกวา 40 ป
คือสรางหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพียง 2-3 ปเทานั้นเอง แตวันนี้ สวนหนึ่งเปน Unman Substation ไปแลว โดยใช
เครื่อง PLC ET7 รุนที่ฉันมาดูงานนีเ่ อง สงสัญญาณทางไกลไปที่ศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟา !
รูสึกภูมิใจแทนเขาเหมือนกัน ที่รักษาของเกาเอาไวไดอยางมีคุณคา เพราะฉันเคยแนะนําใหเอาของเกา
พรอมหนังสือคูมือของระบบสื่อสารเก็บไวศึกษา ตั้งแต กฟผ.กอตั้งในป 2512 ถาทําไดผูใหญตองสนับสนุน ปาน
ฉะนี้เราคงมีที่ศึกษาวิวัฒนาการของบานเราไดเปนอยางดี แตปจจุบัน จะหาคูมือซอมอุปกรณยังหายากเลย ซื้อกัน

มาใหมๆก็ยังไมพอใช ไมรูใครเก็บไวอานคนเดียว ! ความฝนของฉันจึงเปนไปไมได
ทุกอยางที่เกิดขึ้น เกิดจากความคิดที่ฝงแนนมานานของคนรุนเกาๆ ที่เห็นแกตัว หวงวิชาความรู ทําใหคน
รุนหลังขาดโอกาสที่ดีพอสมควร ฉันเจอมากับตัวเองในการเขามาทํางานกับ กฟผ. ตอนแรกๆ เลยตองปฏิบัติการ
ตรงกันขามมาตลอดจนบัดนี้ แบบนกไมมีขน คนไมมีเพือ่ นมากนัก ! ไมใชพดู เอาดีใสตัว แตมันคือความจริง !
จากนั้น คณะเราก็เดินทางไปดูงานที่สถานีไฟฟา Idrija ซึ่งกําลังทดลองใชระบบ CSCS เต็มรูปแบบ เปน
สถานีไฟฟาใหมเอี่ยม Unman Substation เต็มตัว เพราะปดไวไมมใี ครเฝาเลย !
รถวิ่งไปตามถนนราดยางธรรมดาๆ แตราบเรียบดีมากๆเลย ที่หวาดเสียวอยูบางก็ตรงที่เขาวิ่งอยางรวดเร็ว
และบางแหงถนนตามไหลเขาก็คับแคบมากๆดวย แนวปาสองขางทางเขียวชะอุม ไมตางจากปาสงวนในหนาฝน
ของทางเขาเขื่อนจุฬาภรณมากนัก แตไมนานก็เขาเขตปาไมและขุนเขาที่สูงชัน ในขณะที่ฝนตกโปรยปรายเปนชวงๆ
ไปตลอดทาง สองขางทางมีบานเรือนเรียงรายอยูกันหางตามไหลเขา เหมือนที่เราเห็นในรูปภาพของชนบทยุโรป
โดยทั่วไป นั่นเอง
สวยงามดวยไมดอกที่ประดับอยูตามระเบียงบาน และสะอาดเรียบรอยเพราะไมมีเศษขยะ และถุงพลาสติค
อยูสองขางทาง บรรยากาศก็เลยสบายตาสบายใจ ยิ่งไดมองละอองไอน้ําที่ลอยออยอิ่งเหนือยอดไม ตามไหลเขาที่
สลับซับซอน ในขณะที่อากาศเย็นฉ่ํา มันทําใหใจของคนที่รักปาอยางฉันลองลอยไปไกลแสนไกล.....
ธรรมชาติใหอะไรหลายอยางแกมวลมนุษย การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ บางครั้งก็นาสะพึงกลัว แตการ
เปลี่ยนแปลงสวนมากจะใหความละเอียดออนอยูอ ยางสม่ําเสมอ ทั้งสวยงามและนุมนวล ยากที่จะบรรยาย !
ธรรมชาตินั้นมีแตให ไมเคยขออะไรจากมนุษยเลย และธรรมชาติก็สรางสิ่งมหัศจรรยไดเสมอตลอดเวลา
อีกดวย เพียงแตหลายๆครั้งอาจจะเชื่องชา บางครั้งอาจจะรวดเร็ว รุนแรง และเปนอันตราย ! ถาธรรมชาติไมมี
อะไรจะใหคนเราอีกตอไป ก็ไมทราบวา เราจะอยูกันไดอยางไร? เพราะฉะนั้น วันนี้เราตองรักธรรมชาติ และรักษา
เขาใหอยูก ับเราตลอดไปดวยกันทุกคน อยาพากันลืม !
รถพาพวกเราวิ่งคดเคี้ยวไปตามไหลเขา เขาสะพานขามลําธารขนาดใหญ ที่น้ํากําลังไหลเชี่ยวกรากอยูเบื้อง
ลาง เห็นสถานีไฟฟา Idreja ที่ไมใหญโตมากนัก ตั้งอยูไหลเขาขางหนา เปนอาคาร 2 ชั้น และลานไกไฟฟาที่มีสาย
สง 4 วงจร ขนาด 115 กิโลโวลย อาคารชั้นลางติดตั้งชุดจายไฟฟาของสถานี และเดินสายเคเบิล ชั้นสองมีทางเดิน
ขึ้นนอกอาคาร เปนที่ติดตั้งชุดควบคุมทางไกล ระบบ CSCS และควบคุมตัวเองไดดวยคอมพิวเตอรที่สถานี เปน
ระบบอัตโนมัติทั้งหมด แมแตการปดเปดสะพานตอเชื่อมไฟ (Disconnecting Swith)ในลานไก ก็ใชมอเตอรขับ
เคลื่อน ไมตองใชคนออกไปทํางาน !
ณ ที่แหงนี้ สถาพภูมิประเทศสวยงามยิ่งนัก พอที่เราจะถายรูปไวเปนที่ระลึกกันทุกคน และถาเปนบานเรา
คงสรางเขือ่ นปนไฟมาใชแลว แตบา นเขาสบายๆ เพราะมีโรงไฟฟานิวเคลียรโรงเดียวก็พอแลว !
ที่แหงนี้มีคนเฝารูปรางผอมแกรงอยูคนหนึ่ง ที่ขับมอรเตอรไซคตามมาเปดประตูใหคณะ และหนุมนอย
หนามนคนเดิม ที่ฉันแหยเลนๆในรานอาหารนั่นเอง ที่มาทดลองการทํางานตางๆของระบบใหชม ฉันเลยถามซอก

แซกไปทุกอยาง บอกวา EGAT ก็มีใชคลายๆกัน เขาลอกเลียนใครมาหรือเปลา? ระบบดีจริงหรือ? ไมหลอก PEA
นะ เขาย้ําหนักแนนวามั่นใจไดเลย เพราะออกแบบมาจากมาตรฐานของยุโรปอันเดียวกัน (เขามองฉันแบบวา คุณ
อยาหาเรือ่ งดีกวา !)
จากนั้นไปชมลานไกไฟฟา แลวก็ตองรีบเดินทางกลับกอนตะวันจะลับฟา เพราะไมกลับมาทางเดิม แตทาง
ขึ้นเขาคดเคี้ยวจริงๆ มีบานเรือนอาศัยตั้งอยูกันแบบหางๆตามไหลเขา แตความจริงอยูขางถนนที่คดเคี้ยวไปมานั่น
เอง บางหลังอยูชิดถนนเลยก็มี เพราะที่จํากัด สวนมากเปนบานยกระดับแบบชั้นครึ่ง กอสรางแบบไมทําลายสิ่งแวด
ลอมใดใดเลย และไมจําเปนตองลอมรั้วอีกดวย
คณะเราหยุ ด จอดรถ ที่ ไ หล เ ขาสู ง เพื่ อ ชมวิ ว ของเมื อ ง Idreja ที่ ตั้ ง อยู ใ นที่ ร าบของหุ บ เขาเบื้ อ งล า ง
ภูมิประเทศสวยงามมาก เลยพากันถายรูปไวดูเชนเคย และกอนจากไป แววเสียง แปน ๆ..ๆ ของมอรเตอรไซคที่อยู
ไมหางไกล จนนารําคาญ คุณวิษณุถึงกับบนพึมพํา...นึกวาจะมีแตบานเรา !
รถพาขึ้นเขาไปเรื่อยๆ ขับก็เร็ว มืดก็จะมืด ฝนก็ตกพรําๆไมหยุด แถมวิ่งบนไหลเขาที่คดเคี้ยวไปมา นากลัว
จังเลย ยิ่งตอนมีรถสวน ทางแคบๆฉันแทบจะหลับตา เลยไมตองไดดูอะไรสองขางทาง
จนกระทั่งวิ่งขามขุนเขาไปทางตะวันตกเฉียงใต และเริ่มลงสูที่ราบ จึงไดเห็นความสวยงามของธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษยสรางสรรคขึ้นมาเพือ่ ใชสอยอยูกิน สวยงามตระการตา แผไพศาลเวิ้งวางไปจนจรดขอบฟาไกล
ที่ไหลเขา ฉันมองเห็นหญิงชาวชนบทกําลังกมๆเงยๆอยูที่ชายปา หันมามองรถเรา แลวก็เลิกสนใจ สงสัย
เหมือนกันวาเขาทําอะไร แตก็ไมกลาถามใคร เพราะอาจจะไมมีใครสนใจดวยซ้ําไป วันหลังฉันคงตองหาคําตอบ
จากคุณพุสท เปนดีที่สุด
รถวิ่งลงสูที่ราบไดไมนานก็มืดแลว คณะเลยจอดรถที่รานอาหารริมทางกอนที่จะเขาหมูบานชนบท แปลก
ดีชีวิตบานนอกของฝรั่ง เห็นเด็กชายเล็กๆใสรองเทาบูท กําลังขนไมฟนอยางทะมัดทะแมง ก็ไมตางจากฉันตอน
เด็กๆ เพียงแตเราไมมีรองเทาใส และตองใชการแบกแทนรถเขน เทานั้นเอง

ในชว งเวลานี้ ตา งคนก็ ตา งกลั บ บา นเรือ นของตนเอง เหมือ นนกหนูที่ ก ลั บ เข าสู รังนอน ฉัน มองแอบ
เปลเหมือนที่กินตอนเชาที่โรงแรม หลนกระจายอยูใตตนริมทาง ก็ไมตางจากฝรั่ง พุดซา ที่ไมมีเจาของในชนบท
สมัยกอนๆของบานเรา หลนกระจายเต็มไปหมด ซึง่ ก็ไมมีใครสนใจ นอกจากพวกเด็กๆ เชนกัน
คณะเลือกที่จะกินอาหารเย็น รานเดียวกันกับทัวรที่มาใชบริการอยูกอนแลว รานอยูริมถนนใหญ ดานหลัง
คือลําธารที่น้ํากําลังไหลเชี่ยวกราก มาจากเขาสูงที่ Idreja เปนตนน้ําของแมน้ําโซกา ที่ไหลทอดยาวผานไปยังเมือง
ชายแดน โนวาโกนิกา เขาสูประเทศอิตาลี ลงสูทะเลแอตเดรียติค ในที่สุด
เลยลําธารออกไปอีกฟากฝง ฉากหลังคือขุนเขาและปาไมอันสงบเงียบอยูในความมืดสลัว ถามาทองเที่ยว
เอง คงนั่งขางนอก เพื่อดูบรรยากาศ แตนี่มาคณะใหญ เขาเลยพาเขานั่งดานในเปนสัดสวน ดื่มกินคุยกันไปกับคณะ
CSCS ของ ISKRA ทั้งทีม และมีหนุมจากสถานีไฟฟาไอดรียา ตามมาสบทบดวยอีกคน ก็สนุกดีพอสมควร เพราะ
มีฉันอยูดว ย อะไรๆมันก็รูสึกจะดีไปเสียทุกอยาง !
กอนดื่มกิน ฉันก็แสดงความยินดีที่ไดมาโฮม(Home)กันในวันนี้ โดยพูดไทยปนเปไปกับภาษาฝรั่งเฉยเลย
ทุกคนพากันสงสัยกับคําวา โฮม(Home) ที่ภาษาตรงกันพอดี ฉันก็เลยไดสาธยายภาษาทองถิ่นชาวอีสานที่ตรงกับ
ภาษาอังกฤษอีกหลายๆคํา มาโฮมกัน ก็คือมารวมกัน(ที่บาน) นั่นเอง ความหมายของคําวา โฮม จึงลึกซึ้งมากกวาคํา
วา เฮา(House) มากนัก ความจริงแลวฉันเคยบอกคุณพุสทวา มนุษยเรามาจากถิ่นเดียวกัน จากตอนใตของทวีปอัฟริ
กา เขาสูเอเซียตะวันตก แยกไปยังเอเซียตะวันออก และสวนหนึ่งพากันมุงหนาสูยุโรปตะวันตก ก็คงไมแปลกอะไร
ที่ภาษาจะเหมือนกัน และทุกคนอาจจะเปนญาติพี่นอ งกันมากอนก็ได ใครจะไปรู ! (เขาบอกวา นาจะจริง !)
ฝรั่งบอกวาฉันเลี้ยงงายจริงๆ ไมคอยกินอะไรเลย คุยก็สนุกอีกดวย จะเปลืองบางก็คงเปนเหลากับเบียร เทา
นั้นเอง เลยพากันชอบใจไปถวนทัว่ ทุกๆคน ไดทีเลยแหยเจาหมูอวนวา วันหลังจะมาโมใหฟง แตตองจางนะ !
เสร็จเรียบรอยก็เดินทางกลับ โดยวนรอบไปทางตะวันออก พอถึงทางแยก Kalce ก็เขาสูถนนสายหลักทาง
ดานใตของลุยเบรียยาร ผานตําบล Logatec และ Vrhnika (บานคุณพุสท) เขาสูตัวเมือง และที่พักอันอบอุนนุมนิ่ม
หลับสบายดวยกันทุกคน นอนตื่นสายไดสบายๆ เพราะเปนวันสุดสัปดาหของการทํางาน
พรุงนี้วันหยุด พวกมีหนังสือเดินทางสีน้ําเงินจาก PEA มีโอกาสไปเที่ยวไดทั่วยุโรป โดยไมตองมีวีซาเขา
ประเทศ นอกนั้นที่มาจาก EGAT และบริษัท PKV พาสปอรสสีน้ําตาล ไปไหนไมได ถาจะไปจริงๆก็มีพิธีการที่
วุนวายมาก ไมเอาดีกวา แค Slovenai ก็ไมมีปญญาจะไปใหทั่วถึงอยูแลว แตคุณไพฑูรยบอกวา ถาขอมาดูงานใหม
อีกครั้ง จะไดพาสปอรสสีน้ําเงินทั้งหมด แตของเราขอมาเพื่อการอบรม จึงไดสีน้ําตาล วันตอไปผมจะแกตัวใหม
เขาวา ฉันก็เลยหัวเราะ...ผมจะไดมากับคุณหรือ พูดเปนเลนไปได! ครั้งนี้ที่ไดมา นองศรีฟายังบอกวา เปนบุญของ
ไอศรีฟามันจริงๆ !
เชาวันเสารที่ 11 กันยายน 2536
หลังทานอาหารเสร็จ ชาว PEA ตางราเริงใจที่จะไดไป Salzberg ในประเทศออสเตรีย เมืองแหงปราสาท
และแกวคริสตัล ฉันรูสึกผิดหวังนิดหนึ่งที่ไมไดไป แตถาไดไปจริง ก็คงจะเสียดายวันนี้มากเลยทีเดียว เพราะออส
เตรียจะมาเมื่อไหรก็ไดถามีเงิน เพราะคนไทยชอบมาเที่ยวกันมากมายทุกๆป แตสโลเวเนีย คงมายากพอสมควร
เพราะมาตั้งหลายวันแลวไมเคยเจอคนไทยเลย นอกจากคนหนาเดิมๆดวยกัน

วันนี้เราเดินทางแบบสบายๆไปทางเหนือ บนทางดวน “Motorway” เสนทางเดียวกันกับไปออสเตรีย คุณ
ลุงพัสซเสกทเปนสารถีพาเที่ยว สบายฉันเลยที่ไดนั่งหนาคูกับแก ไดพูดคุยถามขอคิดเห็น ไดความรูไปตลอดทาง
เพราะแกเปนคนแกอีก 2-3 ปจะปลดเกษียณ ก็ทําตัวสบายๆไมมีอะไรมาก พอหายใจไมคอยออก ก็บอกใหแกเปด
พัดลมใหแรงขึ้น เพราะฉันแอบจะเปดกระจก แกหันมามอง ก็เลยตองหัวเราะแฮะๆ...ตองหยุดอยูแคนั้น ! และรถ
อีกคันชาว PKV ก็คนแก(ที่เคยเปนรองผูจัดการ)ขับพาเที่ยวตามกันไป เชนเดียวกัน ฉันก็เลยรูวาบริษัท ISKRA
SYSEN เขาไมทอดทิ้งบุคลากรที่มีคณ
ุ คาของเขาไปเลยทีเดียว ไมทราบวาบานเรา จะคิดจะทําไดเหมือนเขาหรือไม ?
ก็ตองขอฝากขอคิด ไวกบั ผูมอี ํานาจวาสนาของบานเมืองเราดวย เพราะผูไมลืมคุณคน ยอมเจริญเสมอ นัน่ เอง !
ทางดวนสิ้นสุดที่ Kokrica หางจากเมือง กรานจ ไปไมมากนัก จากนั้นก็สบายแกเลย ขับยังไงก็ได เพราะ
เขาไมจํากัดความชาความเร็ว ผานหมูบานไมวาใกลหรือไกล จะมองเห็นโบสถยอดแหลมเสียดฟา ทุกๆหมูบาน
แกบอกใหฉันดู โบสถ...แลวก็โบสถ...ไปเรื่อยๆ ฉันคิดวาบานนอกในยุโรปคงจะเหมือนกันไปทั้งหมด เชนนี้เอง
ทําใหคิดถึงคนแกที่เมืองไทยบานเรา ก็เลยบนพึมพําวา “ไมตางกันเลยคุณลุงเอยกับคนแกบานฉัน” เปนภาษาไทย...
แกหันมามอง คงสงสัยวาฉันพูดอะไร? ก็เลยตองยิม้ ใหแกไป
ไมมีอะไรหรอกลุง ผมวาดินแดนนี้แสนสิวิไลย สวยงามอยางนาอัศจรรยไปทุกมุมมอง ฉันบอกไป เทานี้
แกก็ดีใจมากพอแลว ทีจ่ ะภูมิใจในแผนดินเกิด !
รถผานตําบล Lesce กอนบายหนาไปทางตะวันตก เขาสูเมืองตากอากาศ Bled ที่เชิงเทือกเขาแอลป มอง
เห็นสนามบินขนาดเล็กอยูที่ราบเชิงเขา ตรงทางแยก สําหรับพวกเศรษฐีมีเงินจากประเทศตางๆทั่วยุโรปจะไดขับ
เครื่องบินเล็กมาเที่ยวพักผอน และมีเครื่องบินเล็กบริการแบบ AIR TAXI ไวคอยบริการนักธุรกิจอีกดวย

Bled Lake ในมุมมองจากบานพักรับรองของ อดีตประธานาธิบดี ตีโต แหงสหพันธรัฐยูโกสลาเวีย
ทีฉ่ ันไดบนั ทึกภาพไวเอง ในวันหยุดที่ไปเที่ยวชม ซึ่งก็อยูไ มหางไกลจากเมืองหลวง ลุยเบียยาร มากนัก

Bled เปนเมืองตากอากาศระดับแนวหนาในยุโรปเมืองหนึ่ง มีสัญลักษณพิเศษสุด คือวัดในเกาะเล็กๆ
กลางทะเสสาบ นั่นเอง ที่มีแหงเดียวในโลกจริงๆ บรรยากาศโดยทั่วไปประกอบไปดวยเขาสูง ปาไม สายธาร
ทะเลสาบ ปราสาท บานเมืองและผูคนที่มีระเบียบเรียบรอย ดูแลวสะอาดตา สบายใจดวยกันทุกคนที่ไดไปเยือน
พอพบเห็นสิ่งแปลกใหม จะไดยินคุณศรีฟาอุทานทุกครั้งวา “บุญของไอศรีฟามัน !” ยากที่จะบรรยายความรูสึก
ออกมาได และทุกคนก็คงไมแตกตางกัน
รถวิ่งไปจอดหนาสโมสรสนามกอลฟ ที่เชิงเขาสูง เพื่อที่พวกเราจะไดชมวิวทิวทัศนรอบทิศทางของดาน
ลาง ดูกันจนอิ่มอกอิ่มใจ แลวคอยพากันเดินลัดเลาะบานพักตากอากาศที่สวยงาม หลากหลายรูปแบบ เพื่อมุงสู
ทะเลสาบเบื้องลาง และแตละบานก็ประดับไมดอก ไมประดับไวอยางสวยงาม ถามีโอกาส ก็นาจะพาคนที่รักที่
ชอบไปเที่ยวพักผอน-ชมบาง จะไดเห็นวาสวรรคบนดินมีจริงๆ และอยาลืมวา อากาศเขาเย็นสบายตลอดป ดีกวา
อยูใ นหองแออยางมากมาย จึงทําใหเรารูสึกสดชื่นเบิกบานใจ เย็นสบายๆตลอดเวลา มองไปทางไหนก็ดูดไี ปหมด
ไมแปลกที่เด็กๆจะวิ่งออกมาตอนรับพวกเรา พรอมกับยิ้มหัวกับฉัน เหมือนที่ฉันเคยไปมาแลวทุกหนแหง
ที่ไดพดู หยอกเยาเขาเลนเสมอมา จนลุงพัสซเสกทบอกวาฉันคงเปนคนรักเด็กมาก แตก็ไมรูเหมือนกันนะ ในใจลึกๆ
แลว คิดถึงตอนเปนเด็กมากกวา อยากจะกลับไปเปนเชนนั้น เพราะมันมีแตความสุขสนุกสนาน ไมตองรับผิดชอบ
อะไรเลย ตางหาก !
เดินลงไปถึงดานลาง ริมทะเลสาบ สองขางถนนมีรานคา ธนาคาร ที่สูงไมเกินสองชั้น โดยเฉพาะราน
เครื่องแกวและของที่ระลึกมีอยูมากมาย และพวกเราก็จับจายเงินบาทไปมากพอสมควร เพื่อซื้อของมีคากลับไป
ฝากคนทางบาน ตามทีเ่ ราตองการ !
พวกเราแวะรานเครื่องดื่ม สั่งชากาแฟมารองทอง นั่งชมบรรยากาศทามกลางกลุมนักทองเที่ยว มากพอ
สมควร นกกระจอกกลุมใหญบินลงมาแยงเศษขนมปง อยูใกลๆเทาฉันนิดเดียว ก็เลยสนุกกับการโยนเศษขนมปง
ใหกิน ถายรูปไวดูดวยเพราะแปลกดี ขนมันปุกปุยฟูๆ ไมเรียบเหมือนบานเรา ที่เราเขาใกลไมได เพราะมันกลัวถูก
ฆา (รูปถายทั้งหลายในชวงหลังนี้ เก็บไวดีเกินไป ยังหาไมเจอเลย) ดูไปไมนาน นกกระจอกก็เกิดการทะเลาะตบตี
กัน เสียงดังสนัน่ เหมือนๆกันกับบานเราไมมีผิด...และ สําหรับคนก็คงไมตางกันมากนัก ในเรื่องแบบนี้ !
จากนั้นก็เดินเที่ยวไปตามถนนริมทะเลสาบ ทามกลางบรรยากาศที่มืดคลึ้มดวยเมฆฝน และไมนานฝนก็
ตกมาจริงๆ เลยตองรีบเดินหนีฝนไปจนถึงไหลเขาทางทิศเหนือ เพื่อชมทิวทัศนอีกมุมหนึ่ง เมื่อฝนซาเม็ดลง อดีต
รองผูจัดการผูนําเที่ยว บอกวาสมัยหนุมๆเขาพาแฟนมาเที่ยวในหนาหนาว เดินนําหนาไปยังเกาะบนน้ําแข็ง แต
ใกลๆพอจะถึง น้ําแข็งหนาไมพอ เขาเลยรวงลงไป จะหนาวเหน็บ และตื่นเตนแคไหน หนาหนาวก็มาลองดูได...
เขาวา...โอยไดยินแคนั้นก็พอแลว เพียงฉันไดเห็นในภาพยนต ผูหญิงเกาหลีผิดหวังในชีวิต ฆาตัวตายก็ใชวิธีแบบนี้
แหละ
จากนั้นเดินวนเวียนขึ้นไปชมบานพักรับรองของนายพลตีโต รัฐบุรุษผูยิ่งใหญของสหพันธรัฐยูโกสลาเวีย
ทําใหคิดถึงชาวสลาฟทั้งหลาย คิดถึงกรุงเบลเกรด ซาราเจโว ซาเกรบ และที่อื่นๆ ที่นายพลตีโตสามารถรวบรวม
เปนประเทศเดียวกันมากวา 40 ป บัดนีแ้ ตกสลายแยกกันไปและยังหาขอยุตไิ มได เมือ่ เขาตายจากไป จึงทําใหสวนนี้
ยังรบกันไมเลิกรา !

แต สโลเวเนีย ประเทศเล็กๆที่แยกตัวออกมา สงบสบายมากกวาที่อนื่ ๆ แทบจะไมมีใครมายุง ดวยเลย เพราะ
“ตี โ ต ” จั ด การส ว นนี้ ไ ว อ ย า งเรี ย บร อ ยแล ว ก อ นตาย ทํ า ไว ด ว ยสายเลื อ ดแม ที่ เ ป น ชาวสโลวิ่ น และพ อ เป น
ชาวโครแอ็ตท ฉันจึงไมแปลกใจมากนัก วาทําไม “ตีโต” จึงสามารถทําในสิ่งที่หลายๆคนทําไดยาก ยากมากที่จะ
รวมผูค นตางสายเลือดและเผาพันธุใหมาอยูร วมกันอยางสันติ ดังนัน้ ชีวิตของเขาจึงนาศึกษาเปนอยางยิ่ง !
แตสิ่งที่เห็นชัดเจนมากก็คือ เทคโนโลยี่สมัยใหมเจริญในแถบตะวันตกสวนนี้ทั้งหมด แมแตอุปกรณไฟฟา
Rade Koncar ที่ EGAT ซื้อไปใชงาน โรงงานก็อยูที่ ซาเกร็บ เมืองหลวงของโครเอเทีย ที่อยูหางชายแดนสโลเวเนีย
ไมถึง 50 กิโลเมตร จึงไมตองสงสัยใดใดที่ชาวเซิรบกับชาวโครแอตท ในกรุงซาราเจโว รบกันไมหยุด และคงจะ
รบกันไปอีกนาน ตราบใดที่ยังมีเงินและมีฐานสงกําลังบํารุงที่ดี ซึ่งก็คงไมลืมที่เคยบอกไวแลววา สงครามโลกครั้งที่
1 ก็เกิดจากจุดนี้ นี่เอง !
พวกเรากลับมาขึ้นรถ เพื่อจะไปยัง Bohinj รถวิ่งขึ้นเหนือตามเสนทางบนไหลเขาที่จะไปออสเตรีย แลว
แยกซายเลี้ยวไปทางตะวันตกเฉียงใต มุงสูเมืองเล็กๆที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ ซึ่งซอนตัวอยูในเทือกเขาแอลปทามกลาง
ปาไมสนที่เขียวขจี พอรถวิ่งลงตามไหลเขาไปไมนานก็ถึงแลว และไดจอดรถที่หนารานอาหารริมเชิงเขา นัน่ เอง
คณะเราเดินผานตนแอปเปลที่ลูกดกเต็มตน กําลังแดงๆนารัปประทาน เดินขึ้นทางระเบียงชั้นสองที่อยู
นอกอาคาร เขาไปนั่งทานอาหารในหองกระจก บรรยากาศดีมากเลย โลงสบาย เพราะมีผคู นมาอุดหนุนพอประมาณ
ที่โตะริมสุดดานระเบียง เห็นคุณปูรางผอมกําลังคุยกับหนุมใหญคนหนึ่งระหวางทานอาหาร อาจจะเปน
ลูกหลาน เพราะคุยกันอยางออกรสออกชาติ แมจะฟงไมรูเรื่อง เห็นแตแกชี้มือกวาดผานกระจกไปยังแมกไม และ
ขุนเขาอีกฟากฝงถนน หลังฝนตก ทองฟาโปรง แดดแจม อากาศเย็นสบาย นานๆแกหันมามองกลุมเราบาง ก็คงไม
ตางจากที่พอ เคยเลาเรื่องการผจญภัยในอดีต ที่เปนนายฮอยขายผาไหมไปทัว่ ไทยใหฉันฟงนั่นเอง
มีมุมที่นา สนใจอีกที่กค็ ือ หนุม หลอคนหนึ่งนัง่ ดื่มน้ําหวานกับของวาง เหมือนรอใครสักคน ? เห็นเพือ่ นชาย
2-3 คนมาแวะทัก แลวเขาก็พากันหัวเราะเฮฮา เขาอาจจะรอเจาหญิงเหมือนในเทพนิยายของฝรั่งก็ได ใครจะไปรู !
พวกเรานั่งดื่มรออาหารไมนาน พอครัวก็ยกมา 2 ชามแรก เจาภาพที่พาไปถึงกับตกใจ สอบถามไดความวา
จัดมาใหคนละชาม เอาเขาแลว คิดวาจะมีเฉพาะลาวที่ตมฝรั่งอยูแถวโคราช อุดรฯบานเรา แตวันนี้ฝรั่งตมฝรั่งแบบ
เต็มๆเลย
พอฉันไดมาก็เหมือนๆกัน มองในชามอาหารไมรูอะไรตอมิอะไรเต็มไปหมด มีทั้งไสกรอก หอมหัวใหญ
มันฝรั่ง มะเขือเทศ และอื่นๆ รวมอยูในน้ําขนๆเหมือนน้ําสลัด แมจะหิวมากแคไหนก็ตองกล้ํากลืนกิน เพื่อไมให
เจาภาพเสียน้ําใจ และเพื่อไมใหเสียเหลี่ยมนักเลง(คนสั่ง) เจาภาพทั้งสองก็เลยตองฝนใจกินกันจนหมด แตเห็นลุง
พัสซเสกทแกก็แทบแยเหมือนกัน และหลังจากนัน้ ก็ตามมาดวยของหวาน แถมดวยไอศครีม เลนเอาฉันตองยอมแพ
ดีกวา คะยัน้ คะยออยางไรก็ไมไหวแลว ใหคุณไพฑูรยชว ยจัดการแทนเชนเคย คอยยังชัว่ หนอยที่มีผูคอยชวยเหลือ !
ไมนาน 2 สาวนอยก็กลับถึงบาน ขนของพะรุงพะรัง และเจาหนุมหลอคนนั้นแสนจะดีใจ เหมือนฉันสมัย
เปนหนุมนอยไมมีผิดเลย แนนอนพอตาในอนาคตคงไมชอบใจมากนัก เห็นไลลูกสาวไปเก็บขาวของทางหลังบาน

แลวหายจอยไปเลย แตฉันคิดวา เพียงแคไดเห็นหนาและรอยยิม้ สบตาเทานั้น เจาหนุมก็ดีใจเหลือหลายแลว !
พอกลับออกมาขึ้นรถ ฉันมองตนแอบเปลที่ลูกเต็มตนอีกที เรียงรายกันอยูขางที่จอดรถ เห็นลูกแดงๆรูสึก
อยากจะกินมากกวา ถาไดสัก 2-3 ลูก แทนอาหารทั้งชุด ก็คงจะดีกวามากๆเลย !
ออกจากราน รถวิ่งไปตามถนนใหญ ขามสะพานไมสูงมากนักแตก็ยาวพอสมควร และน้ําที่ไหลอยางรวด
เร็วก็อยูไมลึกจนเกินไป ฉันมองสายน้ําใสที่ไหลออกจากทะเลสาบ (ที่เปนตนน้ํา Sava ) รวมทั้งภูมิประเทศรอบ
ขางดวยความสุขใจ รถวิ่งไปจอดที่วัดตรงหัวสะพาน แลวก็แวะลงไปชมโบสถ กอนที่จะตามพรรคพวกอีกคันผาน
เขาไปในยานชุมชน แลววิ่งออกจากหมูบานขึ้นไปบนเนินไหลเขาอีกฟากฝงหนึ่ง ที่อยูไมไกลมากนัก เพื่อชมวิว
ทิวทัศนที่สวยงามอีกมุมหนึ่ง
ลงจากรถเดินขึ้นไปชมวนอุทยานบนไหลเขาทามกลางปาไมที่หนาทึบ ที่มีน้ําไหลเชี่ยวกราก ลดหลั่นกัน
ลงมาตามหินผา เสียงดังสนั่นหวั่นไหว และบางแหงก็คือน้ําตกดีดีนี่เอง เปนสวนหนึ่งของลําธารหลายๆสายที่ไหล
ลงสู ทะเลสาบ Bohinj ที่เปนรูปชามอางสงบนิ่งอยูขางลาง
จากนั้นก็พากันเดินลงมาที่ทุงหญาและไมดอกที่เนินเขาเบื้องลางอันกวางไกล ที่ไลลาดลงไปถึงริมฝง
ทะเลสาบคือปาสนที่ขึ้นกันเปนกลุมๆ ฉันเห็นกระแต(กระเรน) สองตัวกําลังวิ่งไลกันอยูไมหางนัก ต่ําสุดคือผืนน้ํา
สีน้ําเงินเขมกวางไกล สงบเงียบอยูใ นชวงตะวันที่คลอยต่ํา ทองฟามืดหมนและหมองมัว บรรยากาศเศราๆ ทําใหคดิ
ถึงคนที่เราจากมา อยากจะใหมาอยู ณ ทีแ่ หงนี้ดวยกันบาง ไมทราบวาเขาจะชอบเหมือนเราหรือเปลาหนอ ? !

ลุงพัสซเสกทแกเลาใหฟงวา นักประพันธเขามีความคิดเห็นกับที่แหงนี้กันอยางไร ใครเปนผูบุกเบิกพาทอง
เที่ยวพักผอน และมีกิจกรรมอะไรบางสําหรับผูมาเยือน
สุดขอบฟาบนสันเขาสูงลิบลิ่วของอีกฟากฝง คือโรงแรมชั้นหนึ่ง ขนาดเกือบพันหอง รวมทั้งที่พักอื่นๆทั่ว

บริเวณ สามารถบริการผูมาทองเที่ยวไดกวา 2500 คน โดยรวมทั้งผูอยูอาศัยตามบานพักตากอากาศ หองสวนตัวใน
Apartment หรือเตนพักแรม รวมทั้งแคมปของพวก Caravan อีกบางสวนดวย
ใกลๆกับยอดเขา Vogel ที่สูงเปนสองเทาของเทือกเขาภูพานที่สกลนคร คือสูงถึง 1,535 เมตร ที่มีลานเลน
สกีนา้ํ แข็ง เพราะวามีหิมะตกและเปนน้าํ แข็งตลอดหนาหนาวอันยาวนาน จนถึงฤดูใบไมผลิ
คณะเราขึ้นรถยอนกลับทางเดิม เพื่อเดินทางเลียบชายฝงทะเทสาบดานตะวันตก ไปบนถนนแคบๆที่สอง
ขางทางเต็มไปดวยแมกไมที่หนาทึบ เพราะเปนเขตวนอุทยานแหงชาติ Triglav แวะดูตนทางสถานีกระเชาไฟฟาที่
ใชขนสงนักเลนสกีน้ําแข็งขึ้นลงเขา ไดซื้อของที่ระลึกกันบางเล็กนอย และขณะนั้นเวลา 18.17 น. อุณหภูมิ + 09 ํC
ที่ฉันดูจากแผงไฟฟาที่แสดงไวใหนักทองเที่ยวทราบ แตที่ยุโรปยังไมมืดเลย รูสึกอากาศเย็นสบายมากกวาหนาว
พอดีๆกับการทีจ่ ะเดินขึน้ เขาไปดูน้ําตก Bohinj ที่อยูไ มหางไกลมากนัก
คนที่เดินรั้งทายเพื่อนคือฉันนั่นเอง ที่ขาดความเปนนักกีฬามาไมนอยกวา 5-6 ปแลว ตามไปติดๆกับลุง
พัสซเสกท เพื่ดพูดคุยถามไถเรื่องราวตางๆ รวมทั้งปรัชญาแนวคิดของคนที่มีความรู ซึ่งก็ไดขอคิดมากมาย และทํา
ใหมองเห็นตัวเราชาวอาเซียดวยกันดวยวา พวกเราอยูในสภาวะใดอีกดวย !
มีชวงหนึ่งที่เดินผานหนาผาที่หมดอายุ เขาติดปายบอกการพังทะลายเอาไววา “ORKAN 1987” ที่เปน
เครื่องหมายบอกใหทราบวา ยุโรปเปนดินแดนของยุคหินเกาที่มีอายุยาวนานมากอนนั่นเอง
ฉันตองรีบตามพรรคพวกขึ้นเขาไป เพราะชักจะมืดมัวขึ้นมาทุกที ไมนานก็ถึงน้ําตกที่กระโจนออกมาจาก
ซอกหนาผาสูง คลายๆกับน้ําตกตาดฟานในลาวใต และดูเหมือนจะไมแตกตางมากนักกับน้ําตกแมสุรินทรในบาน
เรา แตฉันวาน้ําตกแมสุรินทรสวยกวาอีกดวย !
สมควรแกเวลาเราก็เดินทางกลับ เพราะถามืดมากกวานี้ รับรองคลําทางกลับลําบากกันแนๆ และฉันก็เดิน
รั้งทายตามเคย เพราะหยุดเหมอมองขุนเขา และ เวิ้งฟาอันกวางไกล....ทอดสายตาไปบนฟากฟาที่มืดหมนและ
หมองมัว......ไกลโพนคนละมุมโลก คือบานเราเมืองไทย
บรรยากาศที่กําลังเปลี่ยนจากสภาวะหนึ่งไปสูอีกสภาวะหนึ่ง เชนนี้ ใหความรูสึกที่เหงาหงอย หดหูลึกๆ
ในใจ เหมือนหลายๆครั้งที่บางสิ่งบางอยางจากเราไป แลวไมหวนกลับมาอีกเลย......แตวันนี้ตองมีพรุงนี้อยางแน
นอน เพราะเราจําเปนตองกลับบาน !
เสียงรองเรียกหาไดยินมาแต ไกล วาฉัน ทําอะไรอยู ก็เลยตองรีบ ตามเขาไป ไลๆกั บลุงพั สซ เ สกท ได
โอกาสแกก็เลยถามวาหยุดคิดอะไร? (เพราะฉันไมไดสังเกตวาแกก็หยุดคอยฉันเชนกัน) ก็เลยบอกแกวา คิดถึงบาน
และคนที่บาน.....เมืองไทย และคิดในใจวา ไมวากันนะ เพราะความรูสึกที่ออนไหวงายของฉัน เปนเชนนี้มานาน
แลว !
เวลาประมาณ 3 ทุมเราก็เดินทางถึงโรงแรมแกรนที่ ลุยเบรียยา ตามที่หนังสือนําเที่ยวในเมืองไทยเขาเขียน
ไมรูเรียกชื่อกันผิดหรือถูก แตชาวสโลวิ่นเขาออกเสียงเรียกเมืองหลวงเขาวา “ละยุบละจานา” ลุงพัสซเสกทแกฝก
ใหฉันพูดซ้ําแลวซ้ําอีก โดยออกเสียง “ละ” ไวในลําคอ จนฉันชักจะรําคาญเหมือนกัน พูดยากจริงๆ แตแกบอกวา
ถาอยูอีกซัก 2-3 เดือน ผมสบายไปเลย จีบสาวสโลวิ่นไดแนๆ แตคนไทยดวยกันฟงผมพูดกับแกแลวเปนงง ไมรูพูด
เรื่องอะไรกันบาง?

ก็คงไมมีอะไรนะ ไมวาในที่ประชุม หรือพูดคุยกันโดยทั่วไป นานๆฉันจะพูดที ในคําพูดที่หลายคนไมเขา
ใจอยูแลว เพราะความคิดที่ไมคอยเหมือนชาวบาน ก็ตองขอโทษที ที่หลายๆครั้งทําใหทุกคนตองหัวเราะ แตพอฟง
ใหจบ ทุกคนก็จะเงียบไปเอง เพราะพากันคิดไมถึงเลยนัน่ เอง !
วั น นี้ พ รรคพวกไปเที่ ย วออสเตรี ย ก็ ก ลั บ มาถึ ง เวลาไล เ ลี่ ย กั น แทบจะทุ ก คนเอาสร อ ยคอและตุ ม หู
คริสตัลมาอวด ทําใหเราอยากได เพราะถูกสั่งมาจากบานใหซื้อ ก็เลยฝากเงินใหคุณวิษณุที่จะเดินทางกลับบานผาน
ไปทางออสเตรียเพื่อดูโรงงานผลิต ใหซื้อมาใหดวย เพราะถาเดินทางดวยรถไฟไปออสเตรีย ตามที่เขาชวนไปดวย
ก็พอจะไปได แตที่สําคัญเงินเรามันใชไปเกือบหมดแลว ไปแบบอดๆอยากๆก็ลําบาก สูกลับบานไมดกี วาหรือ?
คืนนี้แทบทุกคนไปรวมที่หองฉัน ดื่มกินเทาที่เรามีจะกิน และพูดคุยในเรื่องสัพเพเหระกันไป ตามประสา
ของคน ที่ใครๆตางก็ภูมใิ จในตัวเอง ที่ได ทองไปในโลกกวาง เพื่อจะใหเหลาที่ฉันหิว้ มาจากดอนเมืองหมดไป
เสียที พอเมาจะไดที่ ก็เลยบอกใหแยกยายกันกลับไปหลับนอน เดี๋ยวจะถูกไลใหเลิกเหมือนวันกอน คงไมดีแน ไป
นอนเอาแรงดีกวา เพราะพรุงนี้จะไปถึงทะเลแอตเดรียติค ไปดูซิวา เหมือนทะเลบานเราหรือเปลา?
วันอาทิตยที่ 12 กันยายน 2536
ตื่นเชาขึ้นมาไมคอยดีเลย รูสึกปวดเมื่อยไปทั้งตัว คงเปนเพราะดืม่ เหลาแบบขาวไมมี มันหนักทุกทีเลยจริงๆ
บอกตัวเองทีไรก็ไมจําสักที ! ถาอยูขอนแกนจะตื่นไปลางหนาแปลงฟน แลวกลับมานอนตอ เพราะอากาศพอดีๆ
สําหรับการขดตัวหมผา อยูกบั ที่นอนนุมสบาย
แตเชาวันนี้ไมมีใครพลาดโอกาสที่ดีอยางแนนอน เพราะมีหนุมใหญหัวหนาแผนกคอมพิวเตอรเปนผูพา
เที่ยว พอไดเวลาเราก็พากันขึน้ รถตูหนึ่งและรถเกงอีกหนึ่งคัน มุง หนาไปทางตะวันตกเฉียงใตตามเสนทางดวนที่ไม
มียวดยานมากมายนัก สองขางทางยังมีที่วาง เปนทุงราบ ปาไม และขุนเขา หมูบานชนบทยังเงียบสงบอยูภายใต
แสงอาทิตยยามเชา หมูหมาเปดไก วัวควาย ไมมีใหเห็นเลย นาจะปลอดภัยจริงๆสําหรับยานพาหนะที่วิ่งไปมา
บางชวงที่เปนทางยกระดับระหวางซอกเขา จะมีถุงลมแบบที่ติดตามสนามบิน บอกทิศทางลมใหทราบดวย
พอจะมองเห็นระบบปองกันภัยเปนเรื่องที่สําคัญของชาวตะวันตกมาก ตางจากบานเราลิบลับเลย ที่ปลอยไปตาม
ยถากรรม! ก็ไมรูจะทํายังไงดี พอเจอเภทภัยเขาแลว เราคอยมาชวยกันทีหลังก็แลวกันนะ
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงก็บายหนาเขาสูเมือง Postojna เปนจุดหมายแรก เพื่อชมถ้ําที่สวยงาม และมีชื่อ
เสียงไปทั่วโลก ที่มีสัตวประหลาดแหงเดียวในโลกอีกดวย ที่เขาจัดไวในประเภทปลาชนิดหนึ่ง พอเห็นตัวจริงที่บอ
น้ําภายในถ้ํา ผมเห็นเปนจิ้งจกน้ํา ดีๆนี่เอง เขาเรียกมันวา “ซาลาเมนเดอร” ที่อาศัยอยูในน้ําที่เย็นตลอดเวลา แต
บางชนิดเขาบอกวาอยูบนบกก็มีเชนกัน
สําหรับความสวยงามวิจิตตระการตาของถ้ํา อยากใหไปดูเองวามันเปนอยางไร? เพราะการเดินทางเขาถ้ํา
ตองขึ้นรถพวงขนาดเล็กไปตามรางเขาไประยะหนึ่งเสียกอน แลวจะแบงเปนกลุมๆ ประมาณ 4-5 กลุม เพื่อรับฟง
การบรรยายตามภาษาที่แตละกลุมจะเขาใจไดนั่นเอง เขาบอกวาเที่ยวรอบๆไดถึง 20 กิโลเมตร เพราะความเปนจริง

ถ้ํานี้เปนโพลงใตภเู ขายาวถึง 40 กิโลเมตร (ถาผูบรรยายเขาไมโกหกเรานะครับ)
คนนําเที่ยวพาแวะไปดูซอกถ้ํา ที่อยูภายในถ้ําอีกทีหนึ่ง ที่นาซีเยอรมัน ตอนชาวยิวมาขังไวประมาณ 4,000
กวาคน ไดยินแลวตกใจ เพราะขนาดตอนนี้อุณหภูมิยังติดลบเลย ตอนหนาหนาวจะหนาวแคไหน คิดดูเอาเองก็แลว
กัน ถาถูกขังนานๆจะเปนเชนไร? โอย...ผมไมอยากคิดเลย สงครามโลกครั้งที่ 2 มันโหดจริงๆ คงมีนรกเกิดขึ้น
หลายขุม ใครมีกรรมก็รับๆกันไป

ดังนั้นถาใครมีโอกาสไปเที่ยวเมืองเวนิสในอิตาลี ก็อยาลืมขามแดนเขาไปแวะชมถ้ําที่เมืองนี้ใหได อยูใกล
กันนิดเดียว จะไมไดเสียเที่ยว เพราะชาวยุโรปเองตางก็มาชมกันอยางมากมาย เพื่อมาดูความสวยงามของถ้ําที่
ประกอบไปดวยหินงอก หินยอย เหมือนแดนมหัศจรรยจริงๆ และภายในถ้ําอากาศก็เย็นฉ่ําจับใจ เพราะอุณหภูมิ
ติดลบ ความรูสกึ วาหนาวเย็นแคไหน บอกไมถกู เหมือนกัน คิดวาหนาวจนลืมหนาวไปเลยทีเดียว !
พอกลับออกมาขางนอก มีเรื่องแปลกแตจริง เพราะเจอหญิงสาวชาวขอนแกนตัวดําๆเขามาทักทายดวย
ความดีใจ เพราะเธอเห็นเราคุยกันนั่นเอง เธอบอกวา อยูทางตอนเหนือของเมืองเวนิสมากวา 15 ปแลว ไมคาดคิด
วาจะเจอคนพูดลาวได เพราะเธอเกิดที่ขอนแกนไปอยูเวียงจันทนตอนแรกรุน ตอมาไดเจอหนุมอิตาลีคนนี้เขาก็เลย
ไดแตงงาน พอลาวเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็เลยกลับมาอยูอิตาลี แถวๆเมืองเวนิส ใกลๆนี่เอง แถมชวนเราขาม
ไปเที่ยวอีกดวย และฉันเองก็ไมคอยมั่นใจที่ไดยินเสียงลาวที่ไหนมาพูดลอเลน เพราะเห็นหญิงสาวตัวเล็กๆ ผิวดํา
เหมือนชาวเอธิโอเปย (ที่ดูจากทีวี) มากกวาที่จะเปนคนไทยเกิดที่เมืองขอนแกนเสียอีก แตอยางไรเราก็ไดถายภาพ
รวมกันไวเพื่อเปนที่ระลึก ที่บริเวณหนารานคาขายที่หนาปากถ้ํา นัน่ เอง
เราเสียเวลาจับจายกันอยูที่นี่นานพอสมควร จนฉันตองแซวกับผูนําเที่ยววา เย็นนี้เจาของรานคงเลี้ยงฉลอง
ดวยไกงวงแนๆเลย เพราะไดเงินจากพวกเราแทบทุกคนๆละมากๆอีกดวย เขาทําเปนงงแตก็อดยิ้มไมได เพราะเจา
ของรานเอาของชํารวยมาแจกทุกคนจริงๆ แมแตฉันเองที่ไมซื้ออะไร เขาก็ยังแจกใหเลย ตอไป “สโลเวเนีย” คงให
วีซาผานแดนงายๆสําหรับคนไทย ที่เปนหมูกระเปา(หนัก) เหอของนอก และมีความสุขกับการที่ไดใชจาย เพราะ
บางคนซื้อแมแตกระทะเล็กๆเพื่อนํามาทอดไขกระทะ จากหางสรรพสินคาก็มี ก็ตองเชื่อเขาเลย ทั้งๆที่ฉันบอกวา ที่
อุดร-หนองคายมีขายมากมาย และราคาถูกกวาหลายสิบเทา ก็ไมสนใจ เพราะมันไมใชของนอก เทานัน้ เอง !
เรากลับขึ้นรถเดินทางกันตอไป รถวิ่งเลียบเชิงเขา เนินสูงเนินต่ําไปเรื่อยๆ อากาศเริ่มรอนเหมือนบานเรา

เพราะเขาเขตภูมิอากาศแถบทะเลเมดิเตอเรเนียนนั่นเอง พอถึงทางสี่แยกกอนที่เราจะเลี้ยวขวา ฉันมองดูปายชี้บอก
ไปทางตะวันออก ซาเกรบ เมืองหลวงของโครเอเทีย ที่อยูห างออกไปทางซายเพียง 33 กิโลเมตร เทานั้นเอง
ทํ า ให คิ ด ถึ ง หนั ง เจมบอนด เรื่ อ ง “From Russia with love” ที่ ถ ายทํ า ที่ เ มื อ งนี้ เ ป น ส ว นมาก และคิ ด ถึ ง
สงครามที่ยังไมจบสิ้นในพื้นที่สวนนี้ ก็มาจากคําสั่งและเงินสนับสนุนที่ไปจากเมืองนี้นั่นเอง นอกจากนี้อุปกรณไฟ
ฟา Rader Concar ที่ กฟผ.นําไปใช ก็ผลิตไปจากเมืองนี้ เขาจึงมีเงินเพื่อทําสงครามไดไมหยุด และโครเอเทียนี่เองที่
เปนดานปองกันไมใหสงครามลุกลามไปยังสโลเวเนีย !
รถวิ่งขึ้นเนินเขา ลงที่ราบสูงต่ําไปไดไมนานนัก เราก็ถึงปราสาทโบราณ Predjama ที่แขวนอยูหนาผาสูง
เกินรอยเมตร เปนปราสาทที่ Erasmus สรางมาตั้งแตสมัยอัศวินสวมเสื้อเกราะ ตอสูกันบนหลังมา ซึ่งก็ไมตางกัน
เลยกับปราสาท Osaka ในญี่ปุนที่เขาสรางเพื่อใชเปนชัยภูมใิ นการตอสูและหนีภยั ใชเปนที่อยูอ าศัยของผูม ีอํานาจ
กอนเขาชมก็ตองซื้อตั๋วเหมือนการเขาชมถ้ําที่ผานมาแลว มัคคุเทศนนําทางพาขามสะพานที่ยกปดเปดได
ถาเจาของปราสาทยกสะพานขึน้ เมือ่ ใด ใครก็เขาไปไมได เพราะเปนสะพานขามเหวลึก แทบจะมองไมเห็นกนเหว
ฉันสังเกตคนสวยหุนบึก ที่พูดอังกฤษไดคลอง พอมองสบตาก็เลยนึกขึ้นไดวา เหมือนคุณเชอรินท ฟริ้นท
ชาวออสซี่ที่ฉันเคยรูจักมากอน เทานั้นแหละคุณเอย...หนุมหลอจากขอนแกนโดนตอนเสียจนมุมไปเลย เพราะ
หลอนตามอธิบายใหฟงทุกซอกทุกมุมของปราสาท คงเปนเพราะการคุยกันรูเรื่อง ที่ฉันเคยอานและศึกษาเรื่องของ
ชนชาติและเผาพันธุตางๆ มาตั้งแตเด็กๆ เพราะความชอบ งานนี้ฉันเดินไปทางไหน หลอนจะเดินตามตอยๆไมยอม
หาง จนพรรคพวกพากันลอเลียน...เสร็จแนคราวนีเ้ พื่อนเรา !
ฉันเองก็ไมรูวาหลอนชอบใจอะไรในตัวเราบาง แตกวาจะหลุดออกมาไดก็แทบแย เพราะเธอไมอยากให
ฉันบอกลาเอางายๆ จนพรรคพวกไดออกมายืนคอยกันอยูดานนอกปราสาท ที่มีผูคนมาทองเที่ยวกันมากมาย และ
สวนมากเปนชาวอิตาลีที่มาเที่ยวในวันหยุดพักผอน
จากนัน้ เราเดินทางกันตอไป เขาเขต Lipica ดินแดนแหงทุงหญาที่ใชเลี้ยงมาพันธุดี รถวิ่งขึ้นเหนือตามถนน
เลียบชายแดนอิตาลี วกวนไปมา กวาจะเจอรานอาหารลูกสาวสวย ก็แทบจะหายหิวไปเลยทีเดียว
รานคาตั้งอยูที่ไหลเขาในทําเลที่ดมี ากๆเลย บรรยากาศสดใสดวยผูคนที่มาทองเที่ยวในสถานที่ที่สวยงาม
สะอาดตา ลงจากรถได คุณวิษณุรีบถายรูปพวกเราไวเปนที่ระลึก โดยมีฉากหลังคือแหมมทั้งหลายที่กําลังตื่นเตน
กันใหญ ที่นานๆจะเห็นหนุม หลอจากเอเซียมากันมากมายขนาดนี้
นั่งกันเรียบรอย ไวนและเบียรก็ถูกยกมาบริการแลวแตใครจะชอบอะไร เจาหนุมใบอดใจไมไดที่จะขอถาย
รูปกับลูกสาวคนสวยของเจาของราน ที่อายุ 14 ปแตตัวโตยังกะ 19-20 บานเรา และฉันยังจําภาพแหงความรักของ
สองหนุมสาวที่ทั้งหลอและสวย ที่ทานอาหารอยูอีกมุมหนึ่งที่หางไกลไดไมลืม นานๆเหลือบแลไปดู ระหวางทาน
อาหาร เห็นจูบปากกันอยางนารักจริงๆ เปนการแสดงความรักที่ดูแลวประทับใจมากกวาที่จะคิดเปนอยางอื่น ดูแลว
ก็สุขใจ สดชื่นเบิกบานใจเสมอ เพราะโลกนี้มีสิ่งที่นาอภิรมยอยูอีกมากมาย ถึงแมความสุขจะอยูที่ใจเรานี่เอง แต
สิ่งแวดลอมทั้งหลายคือปจจัยพื้นฐานที่ทําใหเรามีความสุขได
ฉันมองไปยังอีกฟากฝงถนนที่เปนปาละเมาะ เห็นขบวนรถไฟกําลังวิ่งขึ้นไปทางเหนือ ขนานไปกับแนว
ชายแดนที่ติดกับอิตาลี เมือง Trieste ที่อยูไมหางมากนัก และขามทะเลไกลออกไปอีก 100 กวากิโลเมตร คือเมือง
ทองเที่ยวที่โดงดัง Venezia ในอิตาลี ถามีเงินมากๆในวันนั้น จะไปเองใหสุดๆไปเลย แตเมื่อไมมี...ก็เลยไดแคคิด

ฝนไปเทานั้นเอง
กอนเดินทางตอ ฉันก็เลยรีบเขาหองน้ํา เดินลึกเขาไปหลังราน แลวเดินลงบันไดตามชาวบานต่ําไปอีก
ระดับหนึง่ ก็เลยนึกภาพออกวา รานอยูไ หลเขาที่ลานหนารานอยูระดับถนนพอดี
เสร็จธุระสวนตัวเรียบรอยรีบเดินตามชาวบานออกมา เห็นขึ้นบันไดไปหมดแลว ประตูขางหนาแกวงไป
ปดเองเบาๆเสียงกัง แกรบ! เทานั้นแหละคุณเอย...ผมลองบิดลูกกลอน เปดไมไดเสียแลว...โอยอยูเฉยๆก็มาถูกขัง
ฉันจะทํายังไงดี? กมลงมองชองวงกบ เห็นคนเดินอยูดานนอก รองบอกใหเขาเปดใหก็เฉย ! (ฉันคงพูดภาษาที่เขา
ฟงไมรูเรื่องแนๆเลย) พอเงยหนาขึ้นมา เจอคนสวยที่นั่งทานอาหารกับหนุมหลอยืนอยูใกลๆ ไมรูเธอมาเขาหองน้ํา
ตั้งแตเมือ่ ไหร? แถมมาถูกขังอยูดว ยกัน ชักใจคอไมคอยสูดี ก็เลยบอกหลอนใหลองเปดดูบาง ก็เปดไมไดเชนกัน
เธอก็ไดแตรองบอกขางนอกวา...ชวยเปดประตูใหดวย เพราะยืนอยูดวยกันนานเขาๆรูสึกอึดอัด ตางคนก็
คงตางคิดกันไปเปนธรรมดา เพราะเธอเลนหอมแกม จูบปากกับแฟนหนุมในระหวางทานอาหารอยูตลอดเวลาเลย
ฉันเองก็หวั่นไหวไดเหมือนกัน เพราะฉันก็คนธรรมดาๆนี่เอง....และ กวาจะมีผูมาเปดใหก็อึดอัดใจกันนานพอ
สมควร !
พอพนออกมาได พรรคพวกกําลังทะยอยขึ้นรถกันหมดแลว ใจคอแทบจะปลอยทิ้งเราเลย และฉันก็ไมได
หันไปมองวาหลอนจะเดินตามฉันออกมาอยางไร? เห็นแตหลายๆคนมองฉันแบบแปลกๆ เหมือนจะถามวาไปทํา
อะไรอยูจึงชานัก เลยถูกเยาแหยไปตามเรื่อง...ฉันก็ไดแตหัวเราะ บอกไมมีอะไรก็ไมมีอะไรนะซี...ถาฉันหลอกวา
เพื่อนชายเขาก็วากันไปอีกอยาง ! แคหลอนชายตามองก็นับวาบุญแลวเพื่อนเอย...
ตะวันคลอยต่ําไปแลว ขบวนของเรามุงหนาสูเมือง Koper ที่ตั้งอยูชายทะเลแอตเดรียติค และ เมื่อไดยล
แลวก็ดูไมตางจากเมืองชายทะเลทั่วๆไป คลายๆเมืองพัทยาบานเรา จะตางกันก็คือชายฝงเขาไมมีหาดทรายเลย
ทองทะเลลึกตั้งแตอยูริมฝง จะเดินไปที่แหงอื่นที่พอจะมีหาดบาง แตก็มีแตกอนกรวด จึงลําบากที่จะเดินไปตาม
ชายทะเล พวกเราก็เลยตองไดลงไปที่แพเทียบจอดเรือประมง เพื่อสัมผัสน้ําทะเล และมันก็ถูกฉันชิมเหมือนทุกครั้ง
ที่ฉันไปทะเลในที่แปลกๆ เค็มเหมือนกัน นัน่ แหละ...ไมนา จะสงสัยใดใดเลย !

ทองทะเลในยามเย็น ไมวาที่ไหนก็สดชื่นเย็นสบาย ยิ่งในที่สะอาดตาสะอาดใจของเมืองที่พัฒนาแลว มอง
ไปทางไหนก็ดูดีไปเสียหมด และสําหรับเมือง Koper บานทุกหลัง แมแตตึกสูงที่ไมสูงมากนัก จะมุงดวยหลังคาสี
แสดแดงทั้งหมด เมื่อรถวิ่งลงจากเนินเขาจึงสามารถมองเห็นความเปนระเบียบและสวยงามสุดสายตา แตพอคิดถึง
บานเรา คงทําไดยาก และไมมีโอกาสที่จะทําไดอยางแนนอน แตก็สวยงามไปคนละอยาง ขอใหสะอาดก็แลวกัน
สโลเวเนีย มีแผนดินอยูติดชายทะเล ความยาวประมาณ 40 กิโลเมตรเทานั้นเอง แตก็มีผูคนมาเที่ยวพักผอน
กันมากมายพอสมควร จึงทําใหเมือง Koper เปนเมืองทองเที่ยวของเขาเมืองหนึ่ง พวกเราชมบรรยากาศรานรวง
ตางๆไปเรื่อยๆ สุดทายก็ลงเอยที่รานเครื่องดื่มและอาหารวาง พอเดินกันตอไป ใบพาสปอตทของฉันถูกคุณณรงคขี้
เลนลวงจากเสือ้ คลุมเอาไปซอน พอทําใหเสียความรูส ึกที่ดๆี ไปเลยทีเดียว
กอนความมืดจะมาเยือน พวกเราก็เดินทางกลับทางเดิม ที่สองขางทางเปนทุงหญาและปาสน เห็นชาวบาน
สองสามคนพากันเก็บอะไรสักอยางที่ปาหญา ถามเขาไดความวา กําลังเก็บเห็ดที่มีในหนาฝนที่กําลังจะโรยราจาก
ไป ก็เลยคิดถึงยายอวนที่กม ๆเงยๆบนเชิงเขาจากเมือง ไอดรียา ก็คงจะเก็บเห็ดไปทําอาหารไมตางกัน !
พอรถวิ่งมาไดระยะหนึ่งก็ตองหยุดตอกันเปนแถวยาวเหยียด เพราะถนนเปนสองชองทางสวนกันไปมาเทา
นั้นเอง กวาจะไดขยับเดินทางตอก็ไมต่ํากวาครึ่งชั่วโมง ถาบานเราคงพากันรอนใจ ใจรอนวิ่งสวนกันมาแน แตบาน
เขาไมมีลย พอเดินทางผานไปจึงไดเจออุบัติเหตุ รถเกงคันหนึ่งถูกไฟไหม เหลือแตซากและกลุมควัน !
กวาจะถึงโรงแรมที่พักก็ดึกพอสมควร ถาใครหิวก็ตองชวยเหลือตัวเองเทาที่จะหาอะไรกินไดในตูเย็น แต
พวก PEA พากันไปเทีย่ วซือ้ ของกลับบาน กอนสี่ทุมก็กลับมา และพากันมาเฮโลสารพาที่หองฉัน เชนเคย วากันไป
ทุกเรื่องที่ผานพบ และสุดทายชวนฉันไปเที่ยว Dancing Hall ก็เลยสายไปแลว เพราะจะกลับบานเราแลว อยากจะรู
วาใครบางที่มเี งินเหลือติดกระเปา
ก็ไมรูวาไปเที่ยวทั้งวัน ไมเหนื่อยกันหรือไร? คนเรานี่ก็แปลก ทุกคนดูเหมือนจะไมเคยพอเพียง ยังอยากได
อยากทํา และอยากทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีที่สิ้นสุด
วันจันทรที่ 13 กันยายน 2536
ฉันตื่นแตเชา อาบน้ําแตงตัว สองกระจกดูเงาตัวเอง เห็นแขกชวาอยูในกระจก พอไดยินเสียงคุณณรงครอง
ทักทายตอนเชาหนอยเดียวจากหนาหอง ตกใจ ในกระจกกลายเปนลาวจอย จากนั้นฉันเดินลงไปทานอาหารเชา
แบบสบายๆ ไมสนใจใยดีกับใครๆที่พากันวุนวาย ไมรูมีเรื่องอะไรบาง เพราะจะถึงเวลากลับบานกันแลว แตวันนี้รู
เพียงวา เราจะมีของกลับบานกันมากมาย แตอยางไรก็นอยที่สุดแลวสําหรับเรา ฉันกับใบไดเหลาไปฝากทางบาน
คนละขวดสองขวด ตามความชอบของตัวเอง
พรุงนี้คุณไพฑูรยจะเดินทางตอไปมิลาน ในอิตาลี เพื่อติดตอซื้อของให PEA และคุณณรงคไมรูตัววาจะ
ตองมารับของที่อิตาลีอีกครั้ง ในเดือนตอมา(ที่ฉันรูเพราะไปเยี่ยมพรรคพวกที่ PEA เมื่อกลับมากันแลว) วันนั้นคุณ

ไพฑูรยบอกไปอิตาลีไดสองทางเลือก คือ บริษัท Iskra sysen จะไปสงที่ชายแดนไปขึ้นเครื่องตอที่เมือง Trieste ใน
อิตาลี หรือไมก็เดินทางแบบประหยัดหนอย ก็ไปตอรถบัสที่เมือง Fernetic เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข E 70
ถึงมิลานระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร (ใกลเคียงกับ จากขอนแกนไปกรุงเทพฯเลย)
คณะเจานายจาก PEA 2-3 คนบอกวาอีก สองสามเดือน จะไปอบรมที่ญี่ปุนตอ เปนเดือนๆเลย และบางคน
คุยกันถึงการไปเลนกีฬากลับมาจากมาเลเซียแบบสดๆรอนๆ กอนจะมาที่นี่..... นาอิจฉานะครับ
เรื่องของคนที่ไมเคยเหมือนกันมันแปลกแตจริง คนที่เกิดมาเพื่อไปๆกับไปตลอดเวลา กับบางคนเพื่อนเรา
ที่มาจากสถาบันวัดปทุมวนารามดวยกันที่อยู PEA มีโอกาสกับเขาบางหรือเปลาก็ไมรู แตที่รูๆผมไปเยี่ยมบานเขา
ทีหลัง ไดทั้งดื่มกินและเลนสนุกเกอรที่โตะในบานเขาเอง พอมาเขียนเรื่องนี้เลยอยากจะหัวเราะ...นาสงสารตัวเอง
เสียมากกวา
คนนําเที่ยวบอกวา สําหรับการเดินทางโดยรถไฟในสโลเวเนีย สวนมากเขาจะไมมีใครสนใจกันมากนัก
และเต็มขบวนรถนั้นจะเปนพวกอพยพหนีภัยสงครามไปยังออสเตรีย เพื่อเดินทางตอไปยังเยอรมันนี แตอยางไรก็
ตาม คนเอเซียทุกคนจะตองถูกตรวจสอบการเดินทาง เพราะหนาตาไมเหมือนชาวบานเขา นัน่ เอง
อิ่มอาหารตอนเชาแลว เดินออกมาหนาโรงแรมที่พัก เจอคุณไพฑูรยแนะนําใหรูจักกับฝรั่งชาวอเมริกันตัว
สูงใหญ ทักทายกันเสร็จ เขาบอกวาพึ่งมาจากเมืองไทย ไปทองเที่ยวที่นั่น 10 วัน ไมไหวจริงๆ ทุกยางกาวในเมือง
ไทย อันตรายทั้งนั้นเลย เขาวา ฉันเลยบอกวา แมแตคนยิ้มๆเหมือนฉันดวยหรือ? เขาบอกวาใชทั้งนั้น ยิ่งแบบคุณนี่
ยิ่งไมนาไวใจ ! เลยบอกเขาไปวา ไปอยูนานๆสิ แลวจะติดใจ คนไทยตัวเล็กนิดเดียว ไปกลัวทําไม? ฉันมานี่ฝรั่งตัว
ใหญกวาไมเห็นจะนากลัวตรงไหนเลย !
ที่จริงแลวคนไทยนารักจะตายไป ยิ่งสาวๆสวยๆดวย มีมากมายใหดูชม กลับไปใหมสิ คนดีมีมากมาย
เหมื อนกั บฉั น นี่เ อง ! พรอมกับชี้ตัวเอง เขาก็เ ลยหัว เราะวา จะลองไปอี ก สักครั้ ง แลวไปอยูแ บบไหนละ ถึ งจะ
ปลอดภัย? ฉันคิดยิม้ อยูใ นใจกอนที่จะตอบ
“ไมยากเลยเพือ่ น... เดินตามผูใหญสิ หมาจะไดไมกดั สบายๆ”
“ผูใหญที่วานะใคร?” เขาถาม ก็เลยบอกวา เหมือนกับฉันนี่แหละ.....เทานั้นเองก็เลยพากันหัวเราะเฮฮากัน
ใหญ หลายๆคนสงสัยวาฉันคุยกับเขารูเรื่องกันไดยังไง? โอยไมยากหรอกเพื่อนเอย ภาษาพูด ยิ่งเปนชาวอเมริกัน
แลวยิ่งสบาย บอกวา โกโนคัม-ไปไมกลับมาอีกแลว เขายังเขาใจไดเลย แลวภาษาอังกฤษระดับฉัน ฟงไมเขาใจก็
บาแลว เขาถามตอวา ในเมืองไทยฉันเปนมาเฟยหรือ? ฉันเลยหัวเราะบอกวา คิดเอาเองอาจจะใชก็ได สําหรับเมือง
ไทยคนดีที่สดุ ก็เปนไดยิ่งกวามาเฟย เพราะใครๆก็รักและใหความเกรงใจ !
ทุกคนหัวเราะเฮฮา กอนที่จะกลาวลากันไป ซึ่งบรรยากาศเชนนี้เปนเรื่องที่ชาวตะวันตกไมคอยไดพบเห็น
บอยๆอีกดวย !

จากนั้นก็ขึ้นรถไปทํางานตอที่บริษัทเปนวันสุดทาย แตเหลือบเห็นรถคุณพุสทหนาตายูยี่ เลยถามวา วัน
หยุดคุณไปทําอะไรมา เกิดอุบัติเหตุหรือ? เขาบอกวาใช เพราะไปซอมเครื่องปมน้ํากับเพื่อน ขากลับเกิดอุบัติเหตุ
หยุดรถไมทันก็เลยวิ่งไปจูบตูดชาวบาน ก็ไดแตแสดงความเสียใจกับเขา และวันนี้เราไดรับใบประกาศผานการอบ
รมมาคนละใบ ก็เลยชวนคุณพุสทไปทานอาหารเย็นสงทายดวยกัน แตเขาบอกวา เขาจะพาพวกเราจาก EGAT 3
คนแยกไปตางหาก ก็เลยยิ่งดีใหญเลย เพราะฉันมีอะไรหลายเรื่องที่จะคุยใหเขาฟง คุณลืมแลวหรือที่สัญญาไว ใชสิ
ฉันลืมวาเคยพูดกับเขามากอนวาไปเที่ยวมาใชเงินหมดเลย พอรูเรื่องเขาถึงกับบอกวาคุณบาละสิ ไปใชทําไมยังงั้น !
เหมือนคนโง...ฉันตอเอง เขาก็เลยแยงวา คนที่รูตวั เองวาโง คือคนฉลาดอยางแทจริง !
เย็นวันนั้นหลังจากพรอมกันแลวคุณพุสทก็มารับไปทานอาหาร ดูเหมือนเขาจะคุนเคยกับเจาของรานพอ
สมควร เขาสั่งอาหารตามใจเราที่อยากจะกิน พรอมทั้งเหลาที่เราชอบดื่มกันดวย ทั้งๆที่เขาไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่
และโชคดีที่ไดทานขาวสวยเหมือนบานเราอีกดวย อาหารที่อรอยที่สุดก็คือ เห็ดผัดใสใข ที่ทั้งหอมและเต็มไปดวย
รสชาติ จนฉันตองถามสูตรกลับมาทํากินที่บานเราบาง...แตพอไปทํากินเอง ปรากฏวา...ฉันกินไดคนเดียว และทํา
ไดไมเหมือนเขาเลย !
วันนั้นฉันบอกวา กลับเมืองไทยจะซื้อรถวอลโวใหมสักคัน เขาถามวากลับเมืองไทยจะรวยหรือ? เลยบอก
วาจะซื้อคันเล็กๆที่อยูในตูโชวเทานั้น เขาก็เลยหัวเราะชอบใจ บอกวาคุณนี่ตลกจริงๆ แปลก และดูเหมือนจะงายๆ
ไปเสียทุกอยางอีกดวย ฉันก็เลยไดคุยปรัชญาชีวิตและความเชื่อของคนใหเขาฟง เพื่ออยากทราบแนวคิดของชาว
ตะวันตกบาง เปนการแลกเปลีย่ นความรูซึ่งกันและกัน
บอกเขาวา ไมอยากใหสังคมตั้งกฎเกณฑบีบบังคับตัวเองโดยไมจําเปน คนเราควรจะทําอะไรก็ไดแตไมให
เกิดความเดือดรอนกับตัวเองและคนรอบขาง เทานี้ก็นาจะพอแลว แลวมาเรียนรูโลกและธรรมชาติใหเขาใจ แลวจะ
รูไดเองวา เราควรจะมีชีวิตอยูกันอยางไรในโลก ที่เรามีเวลาอยูกันเพียงสั้นๆเทานั้น บางคนนาเสียใจดวย ยังไมได
ทําอะไรแมแตจะใหกับตนเอง ก็ตองจากโลกไปเสียแลว เกิดมาแทบจะสูญเปลาจริงๆ !
คุณศิรชิ ัย กับคุณศรีฟา ก็เลยไดรับฟงไปดวย และไดยนิ คุณพุสทถามวา คนแบบคุณนี่มีมากไหมในเมืองไทย
ฉันบอกยิ้มๆวา คงมีฉันคนเดียวนี่แหละ สวนมากก็ธรรมดาๆ แตคนที่เหนือกวาก็คงมีอีกมากมาย รวมทั้งพระนัก
บวชที่ละชีวติ ทางโลกย ไปแลว แตที่ดจี ริงๆ ก็มีไมมากหรอก ก็คงเหมือนๆกันในทุกๆประเทศ ที่ไมนา จะแตกตาง !
แตคนแบบฉันอาจจะไมดีพอในสังคมไทยในปจจุบันก็ได เพราะมีความคิดสวนทางกับคนอื่นบอยๆ คนไมชอบขี้
หนาก็คงมีมากมาย คุณตองเขาใจวา ไมมีใครอยากใหใครอื่นดีกวาตนเองหรอก เราแอนตี้ความไมเปนธรรมที่เกิด
ขึ้นใหเห็น แตเขาทั้งหลายที่ยอมรับไมได ก็แอนตี้เราเหมือนกัน มีเพื่อนมากก็ลากกันไปได แตเราตัวคนเดียวก็คือ
คนเดียว ทําอะไรยากที่สุดเลยที่จะไดดังใจเราตองการ !
เขาพยักหนารับทราบพรอมกับบอกวา ถาเมืองไทยมีคนคิดแบบฉันมากๆ ประเทศไทยคงจะเจริญ และนา
อยูม ากๆเลย

และนี่คือชีวิตสวนหนึ่ง ในโซนเอเซียตะวันออกเฉียงใต ที่มีภาพเชนนี้ใหดูไดเสมอ ที่บงบอกถึงความเชื่อ
ในพุทธศาสนา มาตั้งแตเยาวัย และพอแมนั่นเองที่ใหแนวคิดเหลานี้มา ดวยการปฏิบัติเปนประเพณีตอๆกันมาจน
ถึงปจจุบัน และ ไมมีในทีแ่ หงอื่นในโลก อยางแนนอน
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2536
วันนีจ้ ะเดินทางกลับบานกันแลว ฉันเลยตื่นแตเชากอนตี 5 รีบอาบน้ําแตงตัว ดวยกางเกงสีน้ําเงินเข ม และ
เสื้อขาวลายแซกดําเขียวตัวเกง สรวมทับดวยสูทดําเทา และทุกสิ่งทุกอยางอยูใ นกระเปาเรียบรอย พรอมที่จะเดินทาง
เทานี้เจาชายอาหรับราตรี ก็พรอมที่จะกลับบานแลว
อากาศเย็นสบายดีจริงๆ รีบเดินลงไปทานอาหารเชาชนิดที่ไปนั่งรอ แตพวกเราหลายคนก็ลงไปกอนแลว
หลั ง อาหารเช า ก็ เ ลยคว า แขนคู ณ ณรงค ไปชมตลาดยามเช า กั น หน อ ย แต ค วามจริ ง อยากจะไปชมอาคาร
ศิลปในยุคโกธิคของยุโรป แบบโบราณๆเทานั้นเอง
พอเดินจากทางสามแพงขามสะพานคูข นานไปอีกฝงเทานั้น ซายมือคือตลาดสดตลอดแนวคลอง ที่มีรานคา
และผูคนมาจับจายซื้อของกันมากมาย เหมือนตลาดประตูนํ้ากับคลองแสนแสบที่กรุงเทพฯ สมัยเมื่อ 30 ปที่แลวมา
แตตางกันมากก็ตรงที่เขาสะอาดมากๆเลย เปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม แมแตน้ําในลําคลองที่กวางมากกวา สีสัน
ก็ไมตางจากน้ําในคลองประปาของกรุงเทพมหานคร จึงไมมีขยะลอยน้ําใหเห็นเลย ทั้งๆที่ตลาดสดก็ตั้งอยูริมฝง
คลองน้ํา นัน่ เอง
มาถึงวันนี้ยังนึกเสียดาย ถารูมากอนจะรีบตื่นมาทองตลาดสดทุกเชาเลย เพื่อมาดูความหลากหลายของวิถี

ชีวติ ที่ฉันชอบดูมานานแลว วามันแตกตางกันอยางไรบาง วันๆเราทําอะไรกันบาง?
และเชาวันนี้ที่เมืองหลวงของสโลเวเนีย เราจึงไดชมตลาดสดอยางคาดไมถึง เห็นฝรั่งยืนกินปงปลากับน้ํา
จิ้มที่รถเขนก็อยากจะกินบาง แต...ก็เพียงไดดูๆเทานั้น แตสิ่งที่ชอบใจมากที่สุดของตลาดก็คือ ที่ไหนขายพืชพันธุ
อะไร ก็จะเปนชนิดคลายๆกันยาวเหยียดตลอดแนว งายตอการจับจาย แคมองเฉยๆก็สวยงามแลว
แถวขายเห็ดก็จะมีเห็ดมากมายหลายชนิด แถวขายพริกก็เปนพริกชนิดตางๆทั้งหมด สีแดงเขียวสม สดใส
เปลงปลั่ง มีทั้งชนิดเล็กๆ ยาว ใหญ หรือลูกกลมๆขนาดนองๆลูกแอบเปล ก็มีใหซื้อใหชม สวยงามเหมือนดอกไม
หลากสีสัน ในสวนทีว่ างขายดอกไมจึงสวยงามมากกวา เปนธรรมดา
พอเดินไปๆ ก็ไปเจอแมคาขายผักกระหล่ําดองเหมือนบานเราไมมีผิดเลย ชอบใจมาก ก็เลยตองไดแวะคุย
ดวยภาษาอังกฤษ ที่คนแกไมเขาใจ ก็ลองภาษาไทยบาง อีสานบาง และภาษาใบดีที่สุด ก็สนุกดี เพราะแกใหลอง
ชิมสองสามเจา วารสชาดเปนอยางไร? เลยบอกคุณปาวาบานขอยก็มีเหมือนกัน แซบเหมือนๆกันเดอ ! พรอมกับชี้
โบ ชี้เ บ ไปดว ย พู ด ไปหั ว เราะกัน ไป ไม เ ข า ใจก็รูรื่อ งกัน จนไดน ะนา แถมแกจะเอาให เปลา ๆอีก ดว ย ฉั น บอก
ขอบคุณมากครับ ไมเอาหรอกเพราะกลัวปวดทอง จะกลับบานกันแลวโดยการใชภาษาใบชี้มือไมประกอบไปตลอด
ถาทองไมดี ถาปวดทองบนเครื่องบิน Tod ออกมาแลวจะยุงกันใหญ เลนเอาคุณปาพากันหัวเราะจนได ไดยินถาม
กันไปมาวาพวกเราสองคนนี้มาจากไหน? ผมพอจะเดาได เลยบอกวามาจากไทยแลนด คนแกไมมีใครรูหรอกวาอยู
ที่ไหน? แตพอบางคนบอกวา ชาวสยาม(Siamese) เทานั้นแหละคุณเอย...ทุกคนเขาใจและรูจักไดเปนอยางดีเลย !
แสดงวาชาวยุโรปรูจักประเทศสยามมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีแลว เจาพระยาโกษาธิบดี(ปาน)ที่ไป
เจริญราชไมตรีกับสํานักฯฝรั่งเศสในสมัยนั้น คงโดงดังไปทั่วยุโรป คงโจษจรรยเลาขานไปทั่วแผนดินติดตอกันมา
จนถึงวันนี้ !
เราใชเวลาที่ตลาดนานพอสมควร ตองรีบกลับไดแลว และเปนจริงเสียดวย ชาวบานเขาเกือบไดรอเราสอง
คน แตก็ยังทันเวลาสงคุณไพฑูรยนั่งรถของบริษัท Iskra ไปสงขึ้นเครื่องที่เมือง Trieste ในอิตาลี ตางก็อวยชัยขอให
โชคดี เดินทางโดยสวัสดิภาพดวยกันทุกคน โอกาสหนาเจอกันทีก่ รุงเทพฯ ก็แลวกัน
กลับมาเมืองไทยก็มีโอกาสเจอกับคุณไพฑุรยจนไดนะนา... คําแรกที่ไดยนิ จากเขาก็คือ... เปนยังไงพี่ สบาย
ดี ฝรั่งหลายคนถามหาวา คนที่คุยสนุกๆ ตอนนี้อยูที่ไหน? อยากเจอจังเลย... และวันตอมาฉันมีโอกาสตอนรับคุณ
Sanvo Pisluk ที่ขอนแกน ก็เลยไดฝากความคิดถึงไปหาทุกๆคน ที่คิดถึงเราบาง !
แปลกแตจริง ! พอสงคุณวิษณุขนึ้ รถแทกซี่ เพือ่ ไปรอขึ้นรถไฟไปออสเตรียไดไมนาน...ในเชาวันนี้คุณพุสท
แวะมาที่โรงแรม เพื่อเซกูดบายกับฉันโดยเฉพาะ จากนั้นเขาก็กลับไปทํางานแบบสบายๆ ไมตางจากเรามากนัก ที่
ฉันบอกเขาวา อะไรๆขอใหมันงายๆก็แลวกัน เราจะไดสบายๆ ทําเอาหลายๆคนเปนงง รวมทั้งผูจัดการใหญของ
บริษัท Iskra ที่มาสงพวกเราดวย เพราะเขาแวะมาแวบเดียวจริงๆ มาแบบรีบๆ พอจับไมจับมือกับฉันเสร็จ ก็ขึ้นรถ
ไปแบบไมสนใจใครเลย !
ในความเปนจริงครอบครัวฉัน เหมือนๆกันกับคุณพุสทแทบทุกอยาง เรามีความนึกคิดที่พอคุยกันไดใน

หลายๆเรื่อง ตางกันตรงที่เราขี้เหลาเมายา แตคุณพุสทเปนฝรั่งที่ดีจริงๆ เหลายาเขาไมเอาเลย แตฉันเมาก็เมาแบบ
สนุกเทานั้นเอง ไมมีอะไรเจือปนแอบแฝง และคนที่สนุกสนาน ทําตัวงายๆสบายๆแบบฉันจริงๆแลว นาจะเปนคุณ
Awata ที่พาฉันทองเที่ยวไปทั่ว OSAKA, KYOTO, KOBE นาจะเปนคนนั้นมากกวา เพราะคนมีเงินพาเที่ยวมีหรือ
จะไมสนุก จนถึงวันนีย้ งั จําไดไมลืมเลย

ปราสาทฮิโรชากิ และสวนบริเวณรอบๆ ยามที่ซากุระกําลังบานสพรั่ง สวยงามจับใจ และสวยงามเสมอ
ไมวาจะเปนฤดูกาลไหนก็ไมแตกตางกัน
นั่นคือญี่ปุน และ......
ที่นี่ สโลเวเนีย ที่อยูในเขตอบอุนของโลกเชนเดียวกัน ยอมไมแตกตางในบานเมือง ที่ เจริญรุง เรือง มี
วัฒนธรรมและศิลปที่ดีงาม เปนของตนเองเฉพาะเชนเดียวกันดวย คิดวาคนของเขาก็คงไมแตกตางกัน !
เราจัดการทุกอยางกันเรียบรอย ทานผูอํานวยการใหญ และทานรองฯของบริษัท Iskra ก็พาพวกเราไปทาน
อาหารกอนเทีย่ งวัน ที่รานนอกเมือง รถวิ่งโคงไปโคงมาตามถนน ทําใหมนึ งงไปหมดเลย แตพอเดินเขาราน เห็นแต
เจาของคนหนาเดิมๆ เพราะเปนรานขาประจําอาหารกลางวันของพวกเรานั่นเอง และเรื่องกินรูสึกจะเปนเรื่องใหญ
ของทุกคน ไมวาชาติไหนๆ ก็เหมือนๆกัน แตสําหรับฉันแบบสบายๆ เอาประเภทวิสกี้บรั่นดี หรือเครื่องดื่มงายๆ
สบายๆ ก็พอไดเรื่อยๆ อยางอื่นๆพากันเชิญตามสบายไดเลย ไมใชฉันเลือกกินนะ แตฉันไมคอยชอบกินอะไร
มากกวา !

จากมุมหนึง่ ของสโลเวเนีย ที่สะอาด เงียบสงบ และสวยงาม
ทองอิ่มกันเรียบรอย พวกเราก็บายหนาสูสนามบิน Brnik ที่อยูหางไปอีกไกลพอสมควร และสนามบินนี้อยู
หางจากเมืองอุตสาหกรรม เมือง Kranj ที่อยูทางทิศเหนือ ระยะทางพอๆกัน ไมมากนัก
วันนี้ฉันมีโอกาสนั่งรถกับผูจัดการใหญ ที่มีบุคลิกไมตางกันกับฉันมากนัก แทนคุณไพฑูรย ก็เลยนั่งเงียบ
ไปในรถดวยความไมคุนเคย นั่งชมวิวสองขางทางไปเรื่อยๆ ไมนานก็ถึงสนามบิน พวกเราไปรอขึ้นเครื่องและ
จั ดการเรื่ อ งการเดิน ทางชั่ ว ครู ย าม เลยได ข อ คิ ด จากท า นรองผูอํ า นวยการใหญ ที่ คุย กั น ถึ ง ความน า เบื่ อ หน า ย
ทามกลางหมูค นจํานวนมาก เวลาเดินทางอยูในเครือ่ งบินนานๆ เราจะทํายังไงดี?
มีวิธีที่งายที่สุดก็คือ ทุกครั้งที่มีการบริการอาหารเครื่องดื่ม มีเหลา เบียร หรือไวน ตองรีบรับเขาไวใหมากๆ
ไมนานก็เมาจนได และเมื่อไดที่จริงแลว ก็จะหลับไปเองในที่สุด... เปนไอเดียที่ดมี าก ฉันตองลองดู !
เมื่อผานการตรวจสอบหนังสือเดินทางกันเรียบรอย เอากระเปามากองรอสงขึ้นเครื่องใหฉันเฝา แลวพรรค
พวกเขาก็พากันไปหาซื้อของปลอดภาษีกัน ก็เลยฝากใหซื้อลิปสติ๊ค ไปฝากคนที่บานขอนแกนดวย จะไดดีใจบาง !
ผูโดยสารทะยอยกันเขามานั่งรอขึ้นเครื่องเปนจํานวนมาก จนแนนหอง ใครไปชมสินคา พอกลับมาก็ตอง
ยืนกันบางแลว ฉันนั่งดูผูคนไปเรื่อยๆที่ไมตางจากบานเรา ผูที่จะใชบริการเดินทางโดยสายการบินตางๆในยุโรป
สวนมากเปนนักธุรกิจ และผูมีอันจะกินในระดับหนึ่งเชนเดียวกัน ถาจะเดินทางผานไปยังแดนไกล ชาวบานทั่วไป
จะใชรถไฟกันเปนสวนมาก เพราะมีเครือ่ ขายรถไฟโยงใยกันไปทั่วยุโรป
ประมาณบ า ยสองโมงกว า ๆ เครื่ อ ง DC 9 ที่ ใ หญ ก ว า Boing 737 เพี ย งเล็ ก น อ ย ก็ พ าเราบิ น ลั ด ฟ า สู
แฟร็งเฟรท ในเยอรมันนี ตามเสนทางที่มาวันแรกนัน่ เอง เพียงแตเทีย่ วนี้ไมแวะ Maribor เทานัน้

หนึ่งชั่วโมงผานไปที่เหมอมองทองฟา ปุยเมฆ และขุนเขาที่อยูเบื้องลาง ซึ่งปกคลุมไปดวยตนไมบาง หิมะ
บาง แลวแตความสูงต่ําของเทือกเขาแอปล มองเห็นหมูบานตามไหลเขาเปนหยอมๆ รวมทั้งเสนทางสัญจร สายน้ํา
และแองน้ําในหุบเขาสูงที่เบื้องลาง คิดถึงชีวิตและผูคน ลําดับเหตุการณในอดีตและปจจุบัน หลายๆครั้งที่เราเดิน
ทางไปขางหนา และแลวก็ตองกลับบานเรา ซึ่งมีหลายสิ่งหลายอยางที่จะตองทํา รอเราอยู กลับไปหาคนที่เรารัก
และรักเรา กลับไปสูแผนดินที่เปนแดนเกิด ดินแดนแหงนัน้ แหงเดียวทีใ่ หทกุ อยางแกเรา แตครั้งนี้ไมเหมือน 12 ปที่
ผานมา ที่กลับจากญี่ปุน เพราะวันนี้ไมมีพอคอยใหกําลังใจ ภูมิใจและดีใจกับเรา ไมเปนไร เสร็จธุระแลวจะรีบกลับ
บานไปหาแมที่อุดรธานี ทันที
กอนจะสี่โมงเย็น เครื่องก็รอนลงสนามบิน Frank Furt เปนที่เรียบรอย พวกเราหิ้วกระเปาถือนั่งรถไปยัง
อาคารผูโดยสาร รอตอเครื่องบินกลับบาน สวนกระเปาใบใหญ ไปรอรับที่สนามบินดอนเมืองไดเลย ไมตองเปน
หวง และคราวนี้เราตางก็สบายกันแลว ฝรั่งเดินไปทางไหนก็ขอเดินตามไปดวย งายดี พวกเราตองไดเดินทางตอ
โดยใชเวลานั่งรอ ไมต่ํากวา 5 ชั่วโมง ที่ใชเปนเวลาในการสํารวจรานรวงในทาอากาศยาน โดยผลัดเปลี่ยนกันเฝา
กระเปาถือ ที่ใสสัมภาระตางๆ
ฉันกับคุณณรงคจาก PEA ไปเดินชมตลาดดวยกัน เพื่อซื้อน้ําหอมตามคําสั่งจากทางบาน โดยมีสาวสวย
ชาวอัฟริกัน ยืนโชวชวงขาเรียวงาม เชิญชวนอยูที่หนาราน รูปรางสูงสมสวนของนางแบบ สวยจริงๆ ถึงผิวจะดํา
แตก็นวลเนียนออกโทนไปทางสีน้ําตาล ก็เลยแลดูเนียนไปทั้งตัว จนไมอยาก อดใจเลยจริงๆ
พอเดินเขาไปในรานคา ก็เลยยอมเสียมารยาท มองใหถนัดตานานๆ เพราะคนขายรูปรางหนาตาสะสวย
เหมือนตุกตา ไวทรงผมดอกกระทุมเหมือนที่เจอใน สโลเวเนีย ยังไงยังงั้นเลย ก็เลยมองเพลินจนลืมวาจะซื้ออะไร
บาง กวาจะไดน้ําหอมมา 2 ขวด ก็เสียเวลานานพอสมควร และ ถึงวันนี้ตองยอมรับวา ผูคนแมจะแตกตางเผาพันธุ
ยอมมีคนสวยและคนขี้เหรคละเคลากันไปเปนธรรมดา จึงไมแปลกเลยที่ผิวสีก็สวยไดเชนกัน !
เดินบาง นั่งบาง ดูหนุมสาวที่นั่งใกลๆเขาจีบกัน โดยเฉพาะเด็กหนุมสาวคูหนึ่งที่บังเอิญมาเจอกัน เพราะ
เจาหนุมจะกลับบาน แตสาวเจาจะไปเรียนหนังสือที่อังกฤษ นานเขาก็เบื่อ ไมรูจะทําอะไร ก็เลยชวนพวกคอเดียว
กันไปนั่งบารเบียร และไมนานก็เห็นหนุมสาวคูนั้นเดินมานั่งดื่มไวทอยูใกลๆ ทามกลางความแออัดของผูคน และ
ควันบุหรี่ รวมทั้งเสียงดังของคนเมาบาง ไมเมาบาง ก็เลยตองรีบดื่มกิน แลวฉันก็พาใบไปหาที่นั่งตามมุมสงบตรง
เสนทางที่จะขึ้นเครื่องในโซน A เพือ่ รอเวลาพบกันที่จุดนัดพบกอนขึน้ เครื่อง
มุมสงบนี้บรรยากาศดีจริงๆ เพราะเหลานางฟาแตละสายการบิน กลุมละ 3-4 คน จะลากกระเปาเดินผาน
เพื่อไปทําหนาที่กัน เลยไดมองความสวยงามจนเพลินไปเลย ดูแลวคงไมตางกันนักกับการไปนั่งชมนางงามนานา
ชาติที่เดินผาน เพียงแตความสวยงามของเสื้อผาที่หลากหลายสีสันเทานั้นที่แตกตาง นอกนั้นดูสวยงามเหมือนกัน
ไปหมดเลย ตลอดการเดินทาง ก็คงเปนชวงเวลานี้เองที่ฉันคิดวา พอมีความสุขบาง
หนึ่งทุ มครึ่ง เราไปเจอกั นที่จุด นัด พบ และพากั น เดิน เขา ไปนั่ง รอขึ้ น เครื่อ งของ Lufthansa เที่ยวบิน สู
กรุงเทพฯ... และอีกไมนานเราจะกลับบานกันแลว

พอเดินเขาไปหาที่นั่ง คราวนี้เจอคนไทยกลุมเบอเรอเลยทีเดียว มีหลากหลายกลุม นอกนั้นก็เปนชาวเอเซีย
ครึ่งตอครึ่ง ไมเหมือนตอนที่อยูดานนอก เราแทบจะเจอคนมีอันจะกินทุกเชื้อชาติก็วาได และโชคดีที่ไดรับการ
แนะนําใหรจู ักกับทานผูวาการ(ที่จะปลดเกษียณ) ของ PEA และคณะ ที่จะเดินทางกลับกรุงเทพฯเชนเดียวกัน
ที่จุดนี้เองที่ความเปนคนไทยของทุกคนมีจุดยืนที่คลายคลึงกันมากที่สุด ถาสังคมไทยและเมืองไทยเปน
เชนนี้ไดตลอดไปก็นาจะดี เพราะทุกกลุมทุกคนตางเปนกันเอง ทําใหเกิดความอบอุนใจ และสุขใจอยางบอกไมถูก
หลายกลุมถามวาพวกเรามาทัวรมาเที่ยวกันหรือ เพราะมากลุมใหญ คุยกันเสียงดัง ไมตองกลัววาใครจะไมรูจักคน
ไทย ก็ไดทราบวาเรามาดูงาน และเทีย่ วบางนิดหนอย ตามแตเจาภาพเขาจะพาไป
ประมาณ 2 ทุมกวาๆ ก็เขาไปนั่งเปนที่เรียบรอยในเครื่อง Boing 747 L และเมื่อไดเวลา เที่ยวบิน LH 744
ก็พาผูโดยสารเหิรฟาตามเสนทางสูกรุงเทพฯ ผานไปทางกรุงเบอรลิน โดยใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง Monitor ก็
บอกตําแหนงวากําลังบินอยูเหนือเบอรลิน เลย-อดที่จะมองฝาความมืดลงไปดูไมได
มองเห็นแตแสงไฟแพรวพราว กินบริเวณกวางไกล แลระยิบระยับเหมือนดวงดาวในทองฟา ยามค่ําคืนที่
มืดสนิท โดยฉันนั่งอยูโดดเดี่ยวทางดานขวามือ ริมหนาตาง เวนไปสองที่ทางซายที่วาง มีเด็กหญิงฝรั่งตัวเล็กๆนั่ง
ดวย เพราะแถวดานหนามีเพื่อนของเขาเต็มไปเลย เขาก็เลยคุยกันอยางสนุกสนาน ตามประสาเด็กอายุสิบกวาป คุย
ไปดวย เลนดวย และกินไปดวย ดูเหมือนจะซนเอาการทีเดียว
หยิบหนังสือมาดูแผนที่เสนทางการบิน เครื่องจะตองผานโปแลนด และผานเมือง Vinius พอไดครึ่งทาง
กอนจะถึง Moskva เครื่องก็บายหนาไปทางตะวันออกเฉียงใต ผานทางตะวันตกของจีนแผนดินใหญ มุงสูอัฟกานิ
สถาน และกรุงเทพฯในที่สุด ซึ่งฉันก็ไมอยากจะสนใจอะไรมากกวา ทําตามคําแนะนําที่ทาานรองผูจัดการบริษัท
Iskra sysen บอกมา ในที่สดุ เราก็หลับไดอยางสนิท เมื่อเมาไดทแี่ ลว
ไมทราบวาเวลาหมดไปเทาไหร แตเมื่อรูสึกตัวอีกทีก็สบายไปเลย มองซายแลขวา ผูโดยสารสวนมากยัง
นอนหลับกันอยู เกือบทั้งหมด แลวถานักบินงวงนอนดวย อะไรจะเกิดขึน้ ก็ไมรูเหมือนกันนะนี่ !
ไมนานก็เห็นเจาหนาที่บริการของสายการบิน เดินผานไปมา พอเราขยับเปดหนาตางดูดานนอกหนอยเดียว
เจาอวนครางเครา ตาขวางใส หามเราเปด แถมมาปดเองเสียดวย จนรูสึกวา เขาไมคอยสุภาพกับเราเลย ก็คงจะมี
อะไรสักอยางในใจเขาก็ได แตแทจริงแลว แสงสวางที่ขาวโพลนจากเบื้องลาง สะทอนเขาตาเราจนพลามัวได
เหมือนกัน ความขี้สงสัยเพราะวาหนาตางเครื่องทุกบานปดหมด ก็เลยใสแวนตาดําแอบเปดดูอีกที เลยรูวาเชาแลว
และเครื่องกําลังบินอยูเหนือเทือกเขาหิมาลัย ที่ปกคลุมไปดวยหิมะขาวโพลน เปนบริเวณกวางและยาวเหยียด !
วันนี้เปนเชาวันใหมของวันพุธที่ 15 กันยายน 2536 เย็นนี้เราก็จะถึงบานเราแลว ความคิดลองลอยไปใน
ขณะที่นั่งอยูในความมืดสลัว มองไปรอบๆ ทุกคนกําลังนอนหลับกันอยางสบาย และเที่ยวบินนี้วางพอสมควร พอ
ที่จะหาที่นั่ง ที่เหมาะๆไดแบบสบายในแถวใกลๆนั้น เพราะดานขางๆตัวเรา สามที่นั่งตอนนี้ก็ไมมีใครนั่งเลย ก็เลย
แวบไปเขาหองน้ํา ไปเบาๆเสียบาง แตก็ไมตองสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวเรา แมจะดื่มกินอยางมากมาย หองน้ําก็ไม
คอยไดบริการเรามากนัก ฉันเปนแบบนีม้ าตั้งแตเกิด และสะดวกสบายมากในการเดินทาง ก็ตรงนี้นเี่ อง

กลับมานั่งพรอมกับแอบดูภูมิประเทศเบื้องลางไปเรื่อยๆ ไมนานนัก เจาหนาที่และแอรโฮสเตรส ก็เอาผา
เย็นมาแจกเพื่อลางหนา เช็ดขี้ตากันกอน แลวอาหารเชาก็ทะยอยกันมาแจกจาย เมื่อทุกชีวิตตื่นขึ้นมาหมดแลว เสียง
จอกแจกจอแจก็เริ่มตนกันใหม จัดการอาหารเชาไดตามบุญตามกรรม เพราะไมรูเขาเอาอะไรมาใหกิน ขนมปงก็
แข็งเปก! ตองเลือกกินเทาที่พอจะทนได แลวชดเชยดวยเครื่องดื่มทุกชนิดที่เขาใหมา ก็พอที่จะอยูไดแลว จะกิน
อะไรกันมากมาย
หลังจากรายการอาหารผานไปไมนาน เด็กๆก็แหกันกลับมาจากไหนไมรู มานั่งขางๆ คุยกันโขมงโฉงเฉง
พะยักเพยิดหนากับเรา เหมือนเปนเพื่อนเขาเอง ในขณะที่เลนของเลนสมัยใหมอยูในมือ ทําใหเจาครางเคราที่เดิน
ผานไปผานมา ตาเขียวขึ้นเปนกระบุงเกวียน มาบอกวาจัดทีน่ ั่งใหพวกเด็กๆทั้งหมดแลว ใหกลับไปนัง่ ที่เดิมทั้งหมด
เลย ก็ไ มทราบวาจะคิดมากไปทําไม เด็กพวกนี้ตัวโตเทากับเจาเตย ลูกสาวตัวเล็ก ที่บาน ก็สนุกสนานกัน ตาม
ธรรมชาติของเด็กเทานั้นเอง
เขามาพูดกับเด็กเปนภาษาเยอรมันนี แตเขาใจไดงายๆเลย เพราะฝรั่งชอบใชมือไมประกอบการพูด บาง
ครั้งก็ภาษาอังกฤษดีดีนี่เอง แตเด็กอิดออดอยูตั้งนาน พอจะพากันไปก็หันมาพยักหนากับฉันเปนการบอกวา ไปนะ!
ก็เลยยิ้มใหนดิ หนึ่ง พอสบตาเจาครางเครา ก็เลยบอกเขาในใจวา คุณถูกสั่งใหจับตาฉันเอาไวแนๆเลย เพราะวันไปก็
ถูกจองจับมาแลวที่สนามบิน Frank Furt คงมีชื่อตองสงสัยตั้งแต วันที่เอาใบพาสปอรทไปซื้อตั๋วที่กรุงเทพฯแนๆเลย
มินา วันนั้นที่ขอนแกน คุณซันโว พิสลัก จากบริษัท Iskra sysen ยังถามวาฉันเปนใคร เกิดที่ไหนกันแน? เพราะดู
แลวไมเหมือนชาวเอเซียทั่วไป เลยบอกเขาวา ขอยเวาลาวภาคอีสานมาตั้งแตเกิดแลว
พอเด็กไปแลว คุณณรงคจาก PEA ก็เดินมานั่งดวย ถามเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆ วามีเรื่องอะไรกัน? ฉันก็เลย
หัวเราะ บอกเขาวา คงกลัวฉันจับเด็กเปนตัวประกันในการจี้เครื่องบินละซี เขาก็เลยหัวเราะบาง ฉันบอกวา เมื่อ 12

ปที่แลวมา EGAT สงฉันไปทํางานที่ญี่ปุนเดือนกวา ไปยืนรอรถเมลจะเขาไปเที่ยวโยโกฮามา ยังถูกชาวญี่ปุนเขาใจ
ผิด ตรงรี่เขามารายภาษาญี่ปุนใสเลย ดีหนอยที่พอพูดญี่ปุนไดบาง แตกวาจะรูเรื่องกันก็ยากพอสมควร วา ขอย
เปนใผ? และพอขึ้นเครื่อง Airbus A 300 กลับจากโอซากา สาวแอรยังถามเลยวา ไปแสดงหนังกลับมากันหรือ ? ก็
ไมรูเหมือนกันวาจะปานนั้นเชียวหรือ? แตเคยไปโรงถายพัฒนาเหมือนกันนะ ไปดูเพื่อนเขาเขาฉากแสดงหนัง
อยางมากก็แคตวั ประกอบ ที่มีคุณสมบัติ เมทนี กับคุณพิศมัย วิไลศักดิ์ นําแสดง ฉันไมเอาหรอก เพราะคาแรงวันละ
40 บาทเทานั้นเอง
เสียเวลาดูทัศนียภาพจากเบื้องลางพอสมควร หลังจากจบวุนวายกันแลว มีเวลาเหลือบดู Monitor ซึ่งอีกไม
นานก็จะผานกัลกัตตาในอินเดียแลว ชะโงกมองออกไปทางหนาตาง เห็นปาไมเขียวขจีที่ขึ้นริมแมน้ํากวางใหญ ยิ่ง
บินผานอาวเบงกอล และบังคลาเทศ มองดูปาไมและแผนดิน เหมือนกับลอยอยูบนพื้นน้ํา มองเห็นบางแหงน้ํากําลัง
ทวมบานเมืองอยูพอดีเลย
เครื่องบินผานตั้งนาน สภาพดังกลาวยังคงอยู เพราะฟงขาวน้ํากําลังทวมบานเมืองในบังคลาเทศ และมีชาว
บานตายกันเปนประจําทุกป รวมทั้งเกิดความเสียหายอยางมากมายตามมาอีกดวย
ประมาณ สี่โมงเชา เครื่องก็บินผานพมาเขาสูประเทศไทย มองเห็นปาไมในแนวเทือกเขาตะนาวศรี ปา
หวยขาแขง ยังมีตนไมขึ้นหนาแนนอยูบาง ความเขียวขจีแผไปทั่วเพราะเปนหนาฝนตก ไมนานเครื่องก็เบนหัวปรับ
ทิศทาง ลดระดับลงไปเรื่อยๆ...ๆ ในที่สุดก็เห็นทองทุงอยางชัดเจน บานเมืองริมฝงแมน้ําเจาพระยา เจิ่งนองไปดวย
น้ําทาที่อุดมสมบูรณ แทบจะทวมเหมือนกัน
พวกเด็กๆเฮโลกันกลับมาหาเพื่อนอีกสองคนที่นั่งอยูขางหนาฉันแบบหางๆ คุยกันอยางตื่นเตนยินดี ชี้นั่นชี้
นี่ เสียงขึ้นเสียงลง ไมรูใครเปนใคร คิดวาเด็กเหลานี้คงจะพึ่งมาประเทศไทยเปนครั้งแรก ก็เปนปกติที่จะตื่นเตน
กับของใหมๆเปนธรรมดา แตนานๆไปก็จะชินไปเอง ก็คงไมตางจากเราที่ไปเห็นของแปลกใหม ก็ยอมจะดีใจและ
ตื่นเตนเชนกันทุกคน
จากนั้นประมาณสี่โมงกวาๆ เครื่องก็ตรงดิ่ง รอนลงสูสนามบินดอนเมืองอยางนิ่มนวล ดวยความปลอดภัย
และเชานี้อากาศแจมใสดีจริงๆเลย
พอเครื่องจอดสนิทเทานัน้ เอง ตางคนก็ตา งไป ไมมีใครสนใจใครอีกแลว ฉันโบกมือลาเพื่อนๆที่อยูใกล 2-3
คน แลวเดินตามชาวบานไปรอเอาประเปาเดินทาง สําหรับพวก PEA เห็นพากันเดินตามผูวาการไปแลว มองหาเจา
ศรีฟา กับเจาใบ พวก EGAT เดียวกัน ก็ไมเห็นใครเสียแลว ทําใหเกิดความหดหูยงั ไงชอบกล
และนับจากนี้ไปตางคนก็คงหางเหินกันไปเรื่อยๆ แตยังโชคดีที่เจอนองที่เปนญาติที่สนามบินดอนเมือง
ชวยหิ้วกระเปาให มีโอกาสพาไปซื้อของปลอดภาษี และสงขึ้นรถไปยังสวนของสายการบินภายในประเทศ เพื่อตอ
เครื่องชวงบายไปเมืองขอนแกนบานเฮา
พอทุกอยางเรียบรอย กอนที่จะขึ้นเครื่องตอ ไดเจอเพื่อนเกาชาวชงโคดวยกันที่ชื่อสุนทร แตไมมีเวลาคุย
กันมาก เพราะเขาถูกเรี ยกตัวใหขึ้นเครื่ องดวน เพื่อไปภูเก็ต ทราบว า เขาทํา งานที่ TOT จะไปตรวจรับชุ ม สาย

โทรศัพทกับทางบริษัทผูรับเหมา ที่คณะกําลังเดินผานไปโดยไมสนใจมองมาที่เราเลย ก็เปนชาวชงโครุนหลังฉัน
สองสามปทั้งนั้น ที่เขาเรียนจบปริญญาวิศวกรรมศาสตรมาโดยตรง เงินเดือน 3-4 เทาตัวของฉันเลยทีเดียว แลวเรา
ละ เทานีพ้ อแลวหรือ? ถาไมมีตาดําๆรออยูที่บาน 2-3 คู ปานฉะนี้ ฉันจะไปถึงไหนก็ไมรูเหมือนกัน !
เทานี้ก็คงพอแลวละสําหรับฉัน ถาคิดมากไปทํางานมามากๆ ก็เพียงหาเรื่องยุงยากใหแกตนเอง ก็คงเทานั้น
เองคนเรา! แตตอนนี้อากาศชักจะรอนขึ้นเรื่อยๆ ตองเก็บเสื้อนอกเขากระเปา โทรไปบอกที่ทํางานที่ขอนแกนวา
ฉันกลับมาแลว ! ใหไปรับที่สนามบินในชวงบายสองโมงกวาๆ ดวย...
เมื่อถึงขอนแกน นั่งอยูในรถกับพนักงานขับรถที่คุนเคย หลอง มาตุน เพื่อกลับไปที่บาน ไดยินหลอง ราย
ยาวเรื่องปญหาตางๆใน ทีท่ ํางานใหฟง ก็รูสึกไมสบายใจแทนเขาเหมือนกัน
“พอลูกพี่ไมอยู พากันวุนวายนาดู ผมแทบจะอยูดวยไมได ดูเหมือนลูกพี่ไปไมถึงครึ่งเดือนเทานั้นนะนี่ ถา
จากไปเลย ผมวาพรรคพวกคงไดลวงตากันแนๆเลย”
คือคําเขาบน... ก็เลยบอกเขาวา ทุกอยางมันเปนเรือ่ งปกติ ธรรมดาของคนเรา ที่ตองการเอาชนะคนอื่นๆ แต
ที่จริงแลวตองการใหคนอื่นเอาใจ ตามใจ พอไมชอบใจก็จะเอาชนะใหได คนที่มีอํานาจ ก็เลยเผลอนํามันออกมาใช
ผูดูผูชมก็เลยไมชอบใจ เทานั้นเอง
ไมมีอะไรที่เราและเขาจะเอาชนะไดหรอก ตราบใดที่ทุกคนยังเอาชนะ(ใจ)ตนเองไมได อยาไปหวังเลยที่
จะเอาชนะคนอื่น
นี่แหละคน ที่เหมือนๆกันทั่วทุกมุมโลก ไมมีอะไรตางกันเลย วันนี้เรากลับมาอยูที่บานของเราแลว สุข
ทุกขอยางไรก็บานของเรา ทั่วเขตแดนแควนไกล เคยไปมามากมายแลว เรายังจะตองเดินทางกันตอไปอีกยาวไกล
พอสมควร คงไมมอี ะไรในโลกนี้ที่แตกตางกัน อยางแนนอน ! แตเราก็นาจะทองเที่ยวไปนะ เพื่อเปนกําไรชีวติ !
ขอใหทุกคนอยูด ว ยกัน ดวยความสุข สงบ ประเทศไทย สังคมไทยก็จะอยูได อยางรมเย็นเทานัน้ เอง
(กวาจะรวบรวมเรื่องนี้เสร็จ ก็เปนตอนเชาวันที่ 16 กุมภาพันธ 2539 – แลวฉันก็ตอ งไปทํางานตอไป)

เข็มชาติ โคตวงจันทร
(Kemchat Kotwondjantra)
คือชื่อนีเ้ องที่ฝรัง่ คิดวาเปนชาวมุสลิม แถมมีหนวดอีกดวย ชีวติ ฉันชวงนีก้ ็เลยวุน วายพอสมควร

นี่คอื ออสเตรเลีย

ที่ชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก ดานตะวันออกของซิดนีย, เที่ยวชมอาวที่เบื้องหลัง คือนครซิดนียใ นยามเย็น
และ ไปสัมผัสหิมะ นั่งถาดไถลลอยไปตามหิมะ จากเนินสูง ลงไปสูเบื้องลางที่จุดเริ่มตน สนุกที่สุดเลย
รายละเอียดทั้งหมดของการ ทองไปในโลกกวาง ตอนนี้ ถามีโอกาสจะเขียนไวประดับโลกหนังสือ !

นี่คอื สหรัฐอเมริกา

SANFRANCISCO
พักแรมที่ RENAISSANCE. (Hotel&Resorts)

ลาสเวกัส(Nevada) พักแรมที่ Monte Carlo RESORT & CASINO

ที่จุดชมวิวบนยอดเขา เมือง Sanfrancisco
ที่ Los Angelis พักแรมที่ Sheraton & Bangalo for Rent

สาวสวยชาวแคนาดา มาเที่ยวที่ซานฟรานซิสโก และหนุมหลอพาสาวสวย ไปเที่ยวดิสนียแลนด
( วันหลังจะพาคุณๆไปเทีย่ วบาง ! )

ในวัยยางเขา 60 ป ทีข่ าพเจาดํารงชีวิต ตามที่คดิ ที่เขียนไวทั้งหมด นี่เอง

เกีย่ วกับผูเขียน
เกิดเมื่อ วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2490 ที่ ตําบล บึงแก อําเภอ มหาชนะชัย จังหวัด ยโสธร
การศึกษา -มศ. 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ. อุดรธานี, ปวส. สาขาโทรคมนาคม วิทยาลัยโทรคมนาคม จังหวัด
นนทบุรี, ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สถาบันพระจอมเกลา เจาคุณ
ทหาร ลาดกระบัง
ประสบการณ ชางเทคนิคซอมบํารุงอุปกรณสถานีไฟฟาแรงสูง และอุปกรณสื่อสาร ( ป 2513 – 2543 )
หัวหนากองบํารุงรักษาระบบสง 3 กอง CEO ในเขตพื้นที่อีสานตะวันออก ( ป 2544 – 2546 )
หัวหนากองระบบสือ่ สาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ป 2546 )
หัวหนากองบริหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ป 2547 – 2550 )
ปจจุบัน
ทํางานที่ กฟผ. และจะวางงานในปลายป 2550
อนาคต
อยูกลางใจของทุกคน ที่เคยไดสัมผัส ดวยกาย วาจา และใจกับขาพเจา ไมวาจะรัก หรือชัง !
หนังสือเลมนี้สําเร็จไดดว ย สมาธิ และแรงใจ ที่จะแบงปนความรอบรูใหเกิดขึ้นกับทุกคน
( 26 พฤศจิกายน 2549 )

จากการเริ่มตนที่จุดนั้น...สุดทายก็จบลงที่นี่.....ณ ทีแ่ หงนี้ Darling Bay เมืองซิดนีย ออสเตรเลีย

เข็มชาติ โคตวงจันทร

วันที่สวยงามที่-ที่ทํางานขอนแกน ในชวงเวลาที่สุขภาพดีที่สุด เปนเวลาที่รวบรวมเรื่องการทองเที่ยวไป
ในโลกกวางที่สดสวย ซึง่ พอสรุปไดวา

ไมมีอะไรในโลกใบนี้ ที่แตกตาง ทั่วเขตแควนแดนไกลที่เคยไปมามากมายพอสมควรนั้น ไมมี
อะไรแตกตางกันเลย สรรพสิ่งทั้งหลายลวนเกิด แก เจ็บ และตาย ไมละเวนแมแตสิ่งไมมีชีวิตก็เฉกเชน
เดียวกัน ที่ตองมีการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนไป ทุกอยางเปนสมบัติของโลก หลายๆชีวิตไดมาอาศัยอยูชั่ว
คราวเทานัน้ วันหนึ่ง ก็จะตองจากไป สวนหนึง่ ของชีวติ ที่คงเหลือไว คือ บันทึกความทรงจํานี้ เทานัน้ เอง

เข็มชาติ โคตวงจันทร

